
 2 هو 7ك سس
8 

 م
 م 2 و ١ د 2 : 5

 رثدإ ١ مارت و 7 مهي 8 م 4 3 836 عضد ٠ -ىافقو 1

 راو والا فوت ءادال تهتف دعاس سل كيل ثم
 م72 . 3 5 مب « . 06 7 3 مَ 2 1-1 3 0 ”7- معي 0-0 هس

 0 يورو تاراتلاوعبلساذ رطل يمرس ا
 الار . مدس نفحم : هم, كانْلان دج

 / *ء.نيرسل اها

/ 4 

 + ن5 0606:5260 © 6:62:6595:6 ©6526 606:6 © جر نك

 1 0 ارو ا هكا وو صوم او | ا
 عرف را رعب ناب ايظي تارمرقل عاج كانك نيدو

 ا

 - ىقطمد برج نبأ راح لتسم . نجا ماما نسم قاض . جاد ننآديؤادوا ى نورت رملسم.ىراذب
 ظقوب لاسم اين فلرم نارق سرج ىلاعرترميش ام دس يفتح اج ليادرش بد جريس اف و يمد اعاو بسك وو
 لني العر ردا اكو: فاكرك نارقروا'لوزنناشبح ا( طق اككا_ر د .رثعو - صضق كر رصنو

 يرعب دع سيال كل بكد از ناس واكو: بايتض لاكب اوتو لاوسواشءإ جو كهرد قمر يفت تارابع
 نو 4 زرق يضفآتاابع كن اّيبلا عماجو نال الكب ضئرا كل تبر فقاو !: نياك نزعل

 طا تعشاودإ قزرقعتارابع اود مرر رلو كشوا شك ارو ل تيك اص تقو نيا سل الك

 | نك يرن قروااكيسب تاولعسزاردوا لوب اتإ ب سبات اتي ادد ضلي هل تبلموركوك
 - ريلي شكت لاغ ماقال تزل برلطتضح كريشت ذاب يبكى ب لع تارا
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 ا ل ا حو ل ب حف رس ا قلك تحل بلا
 نا ان ناني لاك بابا كس ديسأ سد بوم[ كس بكل ساد: ناكر تس ف دايو ىل دعب كس اق ككلالن ادنأز سراب اسر قت ىرظد لوى اورو نت
 انل امس عم ابيض رت كارب حس ربوأ كس سر يدا كاسات يشم اعرق كيب نا جر اطم ى رطل سن وخشاووبطسقز اس بغا ب سس بسس كئيسركم لا طم:
 طرب طل طلق سو: تطري سود كيا فوم دوا تبانكز ط باز مث فكيرابوأد هرب ,رشماع سا تس لايخ كس ىراش تي انك كتلة رطب سأر جددا تس ةيسداع“2
 سب كساب كس نايبلا عم ام سو ندب رتن فسروا تسر ضبا زير كف وكن ألو مد اير شو ورم بلا ةسكل ماعايل هدئاذ الليل تستر هك يسد باهر كاوصأ قت 6
 و بيئي حس فيكم ولعم كس لوبيا ربك نكارد) مولع كس نآرق, م شكشك[ ا دوا سالف اكاسلددا حي كاي اكسل تسر سكش رشيمب وتحب أب سرك راض تّناو اني
 هرئاذ قوكمو الع كسروبو كس يشم عرعر (نارببسلا عم ابو نيل الج زريس السمن وووك ملك لب لي لونج لسساو نلايستبسلا حم ام كس نيب ااه هو الغ كس سا هك
 هز كرك مي وكس | كس يسن مورك حس تارواعم كس (لوزن اشسروا تايأ بلط ثمن ماكع | رواد يشد هرعو صصقر نء اضم كيراب كس نر شييرد ا امئْر

 اذن ى اني ىعدطب ركب لكطمرب سس |  ىجت ىف وم سيب صاب قلطم تلقا ديسل ولك ع ليق سس سا ركاب كس تسد افق اوان دق ىسأ بيرق حس ب اضعم كس نآس
 ثس ما رباشمب كت اب جو كا سيب امنت تنقو س ب كس ناك سرك صلاطم كس ني اضم قلت يسخر ز كس نأ زيدو ا عكسرد انقر شد يلب | وقح اجب سدي ارخ لك سلك
 ريشماع لس سا ريفنى لا كي كس كينركل صاع تارو املس. نآرق تاس كس مايتز او تح تيب هدشص بتم تس ثييداعا - وريساؤت مامر نا اله سا يا

 لع قاعلا يور براد -ىدوانيبب - أ - لسيدلا . وعسر هسفت -نايسبسلا حرور -ن اطر يضت ىلا سيكو ب عضو نرد تالكشم لكي هس سم اعانجمب
 با نبا و قارولا - برت رص -ىراسج_ روسو يشمل بإ نيل ال -فاشمل ببيطخ ماعم نير يسبسل ىرسص اريل - سلاسل ىو اسم
 كس ساهروكذ ب ببستكالا ريض ع اه ىلا فيإ هدشس بشرم تير يس افقد ثييداعا بنتك سميد بام رسب لبا - ماع ردتسسم دوا دسم مارا دنسم الل
 ثارابسعى نيلااسجروا يت فاشملتا اكز ويارب ع اضنو ظعاوم ماستر و | لئاس ىرورط ماسك سفير شسن آرقول مس سب ىداصإب ريش او
 ]ع تسرب كس نبي ]هر 222 از قراسروا- 7 بايت لص اككساوو لاوس لبر ايرو !تثساوو 2 ًارقمسظن نايس هردرّسم ب ور يضل
 غال كس نآرسشمر ظن لبن هددظم بريف تار اتبسع ىك  ايّبسلا عر اهو نبي ا|تمج ض جرو ا كس جسر فق ا و ان سس نان | تضم لس نآس ل لبا ىب دشمإ
 خس دكر سيب ظوفم لاي ظفاع تيس قكراهردقم تار اًبسعىوررجرلا ب نس تاشرد فت”شرد ا لي شلاش سا دوا كس ةسرك احضاعرو انا سي

 نين انضم لس نآر شا( ئزرد عز لف فيداب طالفال رج شسلاوخرب كتير شلا يدور ىغ امى تولد اكسر[ يب تمد #خ ىكات وو صن( الخس
 فيد احا بتكو يسم اقنالاب همر سوا لش حشو سس مكن مك لس سا - ىو ابا فتساب ب لب - هس تعسر ]تب ي نق ا دان كد عا تيفأو

 مارخسسهإ تميابم جسدوصقم لصإ تسريضت تق يقر د جول يضل س ارسسمئدوا ل دايتريضت, تتسم ل اكسليإ سدولا كس نأ عب تستر ابل صا ماس أ
 كل كتارولعم لس نيس ضطم ىريضت لس نارك مولع كس لسرأ م ولعم تأ وجو كةسكاد ايكيرقم قى بل |اسجر لات اياص جري يشاع كس سا اس كس تجتو
 «بساي كيفن لبق تسيل | جهلس تءاج حس 17 "ساروا دع دلاز تدئاز هّراداكت ا واعمرو | سرك غاسم هس حسم انتى رب ىربدوا لسد ماكاكف اشك

 ب ولط هس نط ارإ كيف اب ىرردا كور لص ام تار وطعم ارجشس يس نلعتم ك1 نآرسرو ا اكتسب تارولعم هاو تس سا لوكس يسم روا قى ر اطدبل لبا
 - كح تس لي تايرور ضن أرق تم اتسكو جس اهكايكم از تسد كن رق طفلا محدد لبيب تما سكى ن أرق نم تنس ىلا حش موبطم لك قب اس حس سر سب قو
 فت كتي[ ى كلام: ليث سو اجل نس مب يبت ى اذ, بقباس تاو وبطم ند البرج فياسا س نأ ليث ةسوب لش لد دسم أرق عررط سم سبا س روكا زي
 ل سس لش سب تحصوج أوم راتيسست تسمن نشيل لاق ب با سب .ىبد افا يي تلئابا كأس لس يبدل اشميربوكم لع لبا لبي سيرك شسألغ

 و 281
 وي

 ءاخجبتوركم سىس | جب و رس
 ا اك 0! ل باقم

 لهم راسل تتليراكئاغر او قالا تادف د ءاقدشوك
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 ناش مى شيكسفللا كلذ علا لع نك ف شكيف ب يبطلا ريف ينو ذل داملا نيل يلا ىبو قرعتلا نيييشعتلا لص لقنلا نيرط نمتوبندعب عر امس الا وبيالفابتصقو اهناو جلا لوزن بابسا ىف مالكلاو م دهر يسفنرلوث هلحا» ةياردلاب نحسب د م
 رتل ليتل ىلا افا سيشمل لكس ءرصنلا باب ةابقوربقو ىوعبسو ثلث ورعف هش رق و كلل ور صم ىددم نم يم را ءاحلا ىلا يسلك لو هد ماعم» فصناف فرص ىا كدا لاقيف عردتطاوت و لوالا نيلي داشلا قاقتشا واهس
 معاقل محب اررمعطلا كا لوز نوم ملوث حلل ىو اهضا» ىل'ويسلا يفنوم رم هاهإق ا صم و افاء نا تملئ م 2” وا تافارل عج ارريمطلا لوا نمو لوقو ىلتويبسلا ب ل ماب سفن اف ىذلا ذا عافاما لك ابا ويعم ب ىفاءنلا ثيل راس
 كسا راك واعيمرارقم كف صنلا| زب رسفو ةرقبلا لوا نوم |دتباو عريض عمان وول لح | يفتر ىف ىوييسلا يلعب كر سعف محافل اراد ىلا ةرقبلا ةروس لوا نمو ىودبسلار سفن يب ورصا دام دسم يسد رئافام يلا تغار ريشا
 صو ىلعرؤو بانا ولو اذكرك ىلع ف طخو نك الاو لوقو عم قعمابلاو مو لون لحلو يطل نان تسب ىكا هت افددعب همك هزب فيل اياد ) ناكو وول ارب لقوا نسم زير شكو نيستا كاوا هرغ ناكدابنم ىلثا ىل لباني نيت ال

 مغ البلاو خل سس سلو ةررعلا بسك وق لا رافال يقلل هلو نيرسشلا هن يضمرغلو و .يفيطإوو لاف طع ل بوطتلا كرتو 7 وق ريصقلاانب فييطللابوارلا ربت ةعلر 0
 7 _ ةرقبل | كرت ةلش امر را 1 0 بسلا ندم قس نا ةراوس ايلكسا تارارقلا نا قانالعتك اولا ىرغلل, عل اب ةروبشل 2 ورث هللا ضي
 م . نمالفا ةعبس ىلكن قلل ازئادم دامب كرا زرنا قتلا ةعبسلا تارقلا ىوو#لا ةروبشملا
 كانىذ أ ركن آرق ةرولادص رج لاق هادم اهلا فلخ ةروسمل وم هلل
 75 امض نات لدار تيس وأرشب: بلا ةروسو ناقئالا لاذ ت اي[ ال املك و قاطو
 اند لطي فوك فم فالمخا فراج أشم اعنا تسل
 لزم ردلاو كرف ولو ةركبا لمت لزن ىلا نا قت دريك ف الط يبدا يل ةروسلا ناوى
 ال ممبادب فيطسضاو اوفس اوفع اف ىلا نم نايا لا نس لوقو فرط لوو دؤريبادعب
 مقلاط فرعلا ىف ىبو كل ريل سف ايت قربا تفاذص يي ارلصا آلا جا ماوث هيلع ناقل
 ازور صعلاو وتلا وويفلاو لش رك وق الرخوم لصفلا و لن ةزيم ىلا تارك
 ىلا نعوروسلا حر اوف ىب لوقي لب تاياابيملال م ريغو نيو خا خد تو طو ل
 ىف ءمئاز) فلمخا ميلا نئترلاشمام ةنلوث هللسا» كاتم م لاا ياي دصو كرا لكل اال ىلارغ

 اننا ىلا وارلعلا سيوامتو ىثاغلا بح ةءار ةرو ىو وسلا نم نر يو حالا نسيم ل
 دوري ىف اوركنباو ساكنا لود رارووس ماو افكر ةروس لكن تو مالا نسي أ
 ل اوقلا| زبى شلو نك اون يّساورلا ىرصا ىف راو كر بلاك باو ءاطخو بج ديس

 رسميا ىلا همفيضولاو فاق كان ال لبس ذو بسدك يو ىدوثلا و قرم زلاو بلاط ىلا نيا ىل

 ا ير ل“ ل يللا و يي ا لا ا ل ا ا

 س01 سال و ١ د ل1 كح ااا 0 4 تبتأ( م اعروس ىف ء[ض ع را اوروسلا نا ري 54 الور ءاوولادا تكافلا نم تسيل
 قسد بمس هله ليانديس كفل كوة ولصلاو ايزل, فام هرعت اوما رجس هذا 2 ريكي 2 1 الع .. ا . ءلأ . تف هل 2001110101110 خا 1 ةراغإ رخال 10 2 0
 :ةلعاطاجلا فلا زلاعلكلا نارقلارهسفت ك3: نييعأرلا اح هيلاتلت دام نيو لهبارما ةرئافو را لايفرطحل اكد اسما طب نما نحن نإ قل سدي دما ىلا مت انما ىزلا باشا

 ةونلوأناوفو هناذار مق: فاشل ا ارح نير نير ل الج ققرملاققححا
 لاوقالا را ىلعداعفالاو نش رهالك رم فرأرركذ نيك طغ طع رق ارجل ةوسرن ىلا قبلا
 كت وزاجوريرعتو فيطارجو ىلع ةوبتملا قرضا كقل الع يبست يلارجاتيأم بارعأو

 نسحاوي ندا هبقنل للأسل هتلوةيرعلا بما لاج بيراءارتيض دبل اوفا ركن,ليوطتلا يلا ١ 3 1 تا تيم
 دعا 0 ل

 يأن ونام عيسو تس نام ةينّزم عملا ةوش هركوم وغلاف دياز
 ليصر 2 هورقب ىلإ يكلا انه ىأ كلذ كل نب يدارجيللع اهنا تملا رمل حتا ونا وسن 3 هيي 1-هل رو هلو وع هلث هلك جوس حو سلا 2

 تم مظعتلاوبةرارشلا تؤ هارتبوده ىفنلا ةلرجمل ارزع نما ديف كش سيرا ل
 ْ ا ا »ذا ل فضالى ادد يا تامل زها 3 م

 ذل لب ماقبل هاون اياندجاورماوال ل اتمأب ىوقتل الإ نيئاصلا 0 72 داهنانربخ
 ل م »م لطاشفلا مكن - هي” |

 لاي , اه سعب ييفس نوناردل واصلا نوم راو ةدجلاو عيلان همت جافا يهل ن وقصي وصوب

5 

 لاوس لللاوأ نقلا ىف ىف اعراس ورسم ب انكل كى ند صلا ركبوا لا اهب كايا سلط رأأ
 جلا 20 0 |و ل ٌقووصو 0 تكل كا 20

 سوس الساير وسلا عراق نار قلارس ناد سس نكل كن اروادابلاقفر وسلا 15
 ىف: سابك نبا لاك ئاسا نيك عراتطم اتم فرت حن ل اول ةمولعم ىب عااد كن
 ماعم ثل» قدام نيواصنلاو ردن ندجلاو ملك زايلاو ىكدإ نسال ىف اكرم كلا صن
 لامك براشا هاذي ىارأوق لكي ليزنما ملامهايب اير ال سلط رو ةم او هدا مر ملوث كلش
 مولا روفر نآرؤلا نور يقم رعبلا لكل دياب لانا و بيرل اب فول نا ةراشالا لكنا
 رعود سلا ناكر فلا لاثباتكلا فلل اذب ىزمعةيفازب ليو مازب مل وق علم ىداص»دقلا
 كلاب لاق قل ل زماالفورلا تك لك او راملا هربا اياتكريلع لزب نإ طور يلع شما لين
 ا" سودوو كملنا نافع ىذلا بالله ذ 7 لثو كّيوو ىزل اباتللا

 تا لاو ديعبلافلذو بيرقللازبو كلب نشا لاس لكل يملا ودون
 < لكس ملزم نو/رشملاارب بكار وس قبلا ةروس لل زنا ىلا حتر شلا لا ناسيك
 هلك لام ساغالروسلا نم ٍةرقبلا ممم ان بالا كلذ لات ربل ةروس

 ةداخال مارك ذاماو ملا ىلا ةراخا فلذولا و سوم ننال لع دعو ا دا ىزلا ملول
 اج وامسمو و انعم فلذ ناك رمت اكن ناو بال نال ةروسلاومو تمور يلار اضملاو
 ,رداشم ةراشالا مسا نالاميرصب انكلا فا بق سالف فص ناكل ورلد تلا ىف يلع ارجا
 حبت فرار صوو ا زك مخ م* سلوا ناش الا تكذ اج وعن ءذص ع اولا سنجا ا
 |نيل ريثما ووربخب اتككاو ناثأرتم تل ذوأدشم ملا نوكيا ةروسسامسا ملا تدعج ننملا
 نوه لا صن انرعلي اقم ىف بتكلا نمد ادام ناكل ماذا بس انكاوم كلذ كا هانعمد لوزلا

 مهنب ىلط ذمار ادرك لا تاني لاو نوبل عنج يال ل لاك كلل
 هبسا بالا رج د تبع بلو ناكتيوصلا لزب ملا تلعجت ناد كرم دلل ب اَنللا كلذ
 هلا نإ شال ىا بسال مل وق هلم كراس»» ىل' اكن بالا وم لزنلا بانل كلذ
 رتنوم ل يأو قرصلااو كا ناو رسل ا دنع زمنا مي فش اذ ىلإ ذم! رب عروطسو تلال عروض
 هنزل لل اسدعا جينرتال نيضتيفن نيموورتلاوب بحروق لما” وبايئال ىا ىلا عب
 للتلف فعال ىارورجلا فلا نميري ةرمإا مت دما مسلوق علل نار 20110

 ةانابوروعضتشلا هرازنا نمير وسبل منال نيا ىربل صيصخم لمس عرب نينو
 هسا كيرئاصلا لو للتو وعسلا ىل اسر فاكو موس نسر ان لش علاش تس ارب تاك اذ
 0 1 ا ل ها نئاصلالورب هداشراو يارب دعبالا وقتل اوفصيرل مز از تلذذ اه ريطف ى وتلا
 صا نيوتن ىوتت شن امد ىباونل اننا ماو ل لل ثنا ىو صوت ى وت ان ناين فك اعلا ىبدم | وعلى وقت مدص) م اسقا شاطئ لك وتملا ول الغ اذ دصاقلا حل فداشملا دقو نيدتبم دسم مز المل فكذب كرش وتلا ىلا نسي ارى قولا
 امنطصاول كرا تيب لبكي لقشلاو سا كب هن ىديس امر وق علتج صا» سيق وكىلا لوب نسم اشسا لف نيت ىىا لدالا ذابت م الكل ىل نناىلا فلي داش نعرا علا لو علك ةئانلا ماسالا اهنمدا دينا يالا طم نك غيلان
 هيو ارجل يباح اوروشنلاو ثعبلا نما او رمال مويلاو عا شلاو ماكنا نم اهب للعم انو تاوبثلاو تافصو ٌعياصلاكل يد يلع بصر والا يعي إل بيقلا حي افمرنعو نام سلو قيديرا ىذلا ومو ريلع ل يرا) مش يقم و عبادبلا قيود ادتبا

 ورا دور يويلا انك علاطمو نحر اطخن عراتساو مكب تمم ادمجتف كروت اذلو سورا ميف تنكن يحرر ضماع ناك ذاث عاددال ملاك تق باف ذلاف دنع تن بيف حل باف بيق نايل بيلا نا راو جيجا تالي واتا د نايبلا عرد ىلا ذكانرجدارلا
 الكنب يرو بوند يعب تنا شكا ليد وولى ب افا وزوولا تسبق جوملا قصي بقل لسيف ع تبغ ى ذل إيفل ماو ماجا ماع ككتاموسكأ نضل ساو تير سلقلا تنقلت ذاك افذ ريد ايلول يالا عرا دال فاعت
 دكر ىدبإا نيرتك ل ةراشسا ربك ى رب لكل ف هلع ملاعم «رقوقح ايطعم ب ىف ١ذإرهالاب ماق ل اقياجتايمداناكراد ابدودكء سيق ارى ايلع وظف اكسو ابويا ةرلصلا نويّقنورلو هللا عج ا مالكى باند را لنيل لييق نمو قامت لاو
 أ 33 1 سك ةرحسسملا بارع نفل سن سك ذل فرك يجد نب ةزمب لشوب اهيبستو ملوق علسلل ال'؟ ايوا حر لك | ىف مقيقحت د يزمو نيديفوكل ا ورهاع نال وزو يغتر يغ نك املاص ىلع اهيواقبلا ىا نتزمإلا نيتك لوأ حل :ب وكلا

 . . او ططارسن
 م7 2[ ةوتر م7 3 رم ربت فمع

 كءاثأ]لزتاامب
 س

 جام لال ب ] نونو نيرا وهلا ةعاطق 0 نوفي وه انيطعل مقرر ميو دؤوب + 2 لاو ليز 0 27 جت 00

 وأ بود عب نفيد فوحل باهي لبججلاو نول دريل هو نإفل ْ 2 2, ءالل حلل ىلإ ىلإ 5 روم |.
 رآنأا نوجا ةدجلاب نورنا غلا- نول فما مف كارل وأ ونحب نم عر داهنروفوبصوا

 نافل لل بأ ثيترزسملا قيقح منعت دحر :اوسارهوخ بهل ىلإ لتكمل نإ 0 57 0 نسم 2 0 جدر
 30 ل ل ل 1 ن نوت سو وورظتا 7 هلياملعل 0 ن ونمو” مهر نسي م ما مدرنو ىرخلالاو ةليسملا نبي فل ل اخ داوأ يشنها 9 .٠ 2 37 ٠ 10 وا 8 8 قع و 2 ”س  سوام 54-5 نا
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 ْج | ىرمما نع هزاع لع ووو ع شم رض اليف از خردل 0 ايرضبءاوف ماو اديتسسال ارب كر تسلا لل اش الو
 0 ا ايينذ ادت لوقنو ظفر اورمابرلف لبس 0 لام زك ازاهرتتا تلف 0

 3 در الاضيا ايبا دان لكى رو سلا الو ارطللا رعت اولا وق 2 2 ةعالا ل ؤعتلورومالا ف بقا راقى كك 0 انركفل 0
 - مراد ألو ءاملاكو رعبا ارب رقع كلم ناحلاو اعلاف كرو لأ» دالاءدم لئلا رب بلقلا ارز 4 ايورا و |مايقوادب(ل علام اقاللا بشل اةضيط نب بلغت / جب لو نايببا

 0في 0 ”ىوبورمز|لوار او ةلطاف لسا عملا ىل اشااملع وقر رف ادانلاةر ما وو (ضولا يصار يا 0 ةةيغكاىول وقح كررلقل

 خا قل || فارغا 1 1 0 ان مكارم ورمزاول نو قا لرطر د اي مبشل 1 رطل و قي لكياز انلكا براقش شرم ةاذللا أب ةراوسس/بولقلا

 9-3 10 موزلم اءاداد 0 :قدحلا دمهم نرطلو ا عكا و موش دددصسد 7-2 ادام جعل ا لاعملا

 .: كاي اكارضعل ال ايل 0 0 قورخر

 7 د لرصل حت .ال ررايصماو لا 0 ار 2 2-0-7 6 ١

 1 0 ا ا : اقتسام 0 مح فيوعممالعار دال طاف ١
 : بارجلا جل نم ارو أ بلقتاو عسل او كلل عارم صم )ايس 201 ا

 تأ راصيااللاواو تار اج معن ىز 17 مله مان نابي لج عام 21 ضد لو نفل نتعب وعفاف هعضاوم ىو وت وريغاهخدي أ

 35 0 3 ماباتما لوف تنم بالا نمو نيقانلا ىف لزلو ءادىوت مانع 7 مانع با نعوهلو ان ووعي لذا 3

 نال خارل ل مز يلعن اتم لمار ليل اسبإلا نك رعبل ليي ىو نش ودين ديرو هن روى يي: ١
 اوربت ا خيو وهو اب 1 7 ١ تكس ةراشفلا لف ط 2 0 وومذ مو 1 7 1

 وركب عيونى ا 1 0 0 :حراضلاو هرب ا نو ويم ويس ايد ١١
 8 1 م نو 5 قع هيمن هلل ملط فرأت ضني . د مل ان>لابن نالت الإ :: | لوقل قمر عاى نثر تشى ساق اناس ١ 3 8 كيبن 5١ >/اوأأ 0 |ءج 0
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 تاره مامي يشم خشم ةراوتسلال يري الان ازصحو | اج

 ةيعاقيارا تبنلا ىف ى قع هز يملا باب نموا علا تهت مصاص ترد إفلا ل اك ب م
 طفي سلول اىيلو ثيح جروتلا بابن و املا لوس نيوعو نيب يلد ل لص و ئ

 - | كلفت ث[لاوباو ماسر: اراوو رار ف ريو وسل اننا عراد ُّي ش

 باه لص شر نوع اكل نع رم ذلاوك علو ءوربلع لاتكى شدا عراؤي| اح را ع

 ل

 ا 1 ردا لما يدع زكا د رمد فا مكرمو زعل 10 اد
 1 عاقاطنب 0 ١ و تا لكل نما اوامر 2 ادا هباهو لتس ى يللا 0

 0 0 ازور ونبات تاه وهران
 رخال بازعلا فصو ماليا نال وطي اذإإ يالا ناك رءلردل 3 م زر دىزلا ل اردنا مؤ اروبا رون هلا بهذ ذاتيا نياوأذ رس اكصناف 3
 ا كطفل ىلو د ا ع 0 لا ناةذان لالا بومة مب لاذ[ بزمل نيم ؤجد جب اوقكمانلذ نايل مكر ابطا لوف كانكف نيذثأخ قيرطلا نع نيبو لولا هيرب 4

 اديدكلوت هلم ب ضلال يالا نفيا, ىدقجح | ك نتا هنو قيال ريل نع زتكب لوبق عاود زيها قلا صوم بالعلاو فوخاوه راج
 00 مو ىرش:الاعبتىواضيبلا ل اقوبوما فال ل كلا نكرإلا وب 52 7 2

 10 يووم داما وم «باوسوو ريس ل دلالغلا نؤكي 5/6 ”نورال فنيه قرط ١

 لقا ولف لطم ,ريطدءقفلا بسك لرب اكررسعقملا ل ةايسو ءااكلا 1 2 00
 أ متاصاولا مو نب ا 9 ا م كولا ثلا و ءراق فث متم تسلم باوحسلا اهو باهت ىاز نيل ذيواسد:
 00 0 ا 7 ةلاسرإ لاو راش الضان رقه ءاههت مذا "اورمللا | فالق اونطلاااىل نوفر قل لف عا اقبلا ىلإ يعن مر ةطن احبج لرجال |.دجل
 ا 0 هل مم قو اور ن دلوث كلل ىواص» لو زال قاد سفتال ربل اذا بان عانس واقل / | مر افص نبتت رقي م. د

 باوساو تار رب لاقن شادحال واس اش نير رب احادي وت يمسا لرش قاس ل1 روش وقتال ةرايخلا نبتت .يبادةراباةرلا
 ,ةرتزلالاظ تن ل اولوتف وقنا ذا تءايبل اق ارمرتالخإ اللا كل احلا لاق العسال افون مما لىقلا ودفا اج ور اخ اصل لقن ©

 1 راع |رربتسا دلك مي لبفاو ثلا نعد اخ اوت اعسيطعوي خلا رزوتسالازبلنإ) كل لوو الشيب ازد لرتك اكان لاسيطهرسا زيت لارا رابعا تلك ئداصم م هن تنم 3١
 زلة شلال مل ادولو 0 د سرع لوب والبطل وزياد هود كد نعادوجوم ن اىرعملا هنت .ريب نامل كسلا ذك وكل لالضاب ماو نحل كيلا ربلا لا تسال طور شلال نا لاك
 نكن كاؤلا تلمدو ن 0 ”/ عرار تلا لئاريضنة رات ا ودان اذ ةقيقفا ل ةراتلا ب1 يلاءعسعررلا ن انابفادكا ىازاولل ترتر حكرا ملف هلمئاس 3
 : ترانا لس ةر !قيرط لل ىاورلعف ايف لوق | رادّتسادتف الضلال اواو مولر ازاي دانس اراب تلق كر ما وعون اكان دم ا > ةلالضلا اوريخا نيل ل ماو رات ىلاللا 1 ”اوزتحلا زار كرمت ويلا +

 .1 مفرومه يطو يجد فوز أد جربت كم ضررا امراض ولو للطلب هدرا تار حلل ل كب ناهد كب افلم عزا لما رانلا تداعض اى: ل وقم لرسول( و يشل اج صرشا را ها

 اعادقفوباءاد نورسف/ لالا يفد داع ادق يعل يفلان ارا مق نءوابتلات الل فو لش ور ءامضوما رمش اسوا لقت طق دلطإ خيفدل زعن باول لا ىيلواينرلا ادؤ ليت جا لراس اضيق

 سم 00 ا يح كن كن ل ىو 90 0 4

 نو بارا

 اذا راس لذه لرعلا تق





 م

 'ش 5 د كو و 7 و لا تلا

 اس غلا ولخردب وتس اوربت هرب ونتي ارضا وا ضل قم هل قى: 3
 ات نونقف زاهي اكاد تو اهيا مم صفا ملول مجول 5 ١

 هج

 08 دي

 ا 0 0 م ا 3

 لذوتنسالوب لم مرلكى دنا نر لكاودارا ريب حا يذلا ن كبيرا زل ىشنر طا صبى ناو تبا: غل ىلا زلوقحلسا هم هه اهلا رمل 0 م |
 (رافبافتلررقو عدا ل 1 الكب سفنلا نكمل 1/6 اقرلان ةريرج تابع
 ريت نيا و اورو نأ رك طا زك ب ىف بقىرل |” جلس لك م ايندللو اهل اشارياج ل بتنج ار ةيلبقل 500 010 قيال قو فاضل قرع
 0 لاري ةزمال دلل اشتر [مرلعلا نست( وق 50 ايدل بشي ىاابب اشقر اوتاو لوقو ايندل ان ليوول قبولا ن لامر ل كلغ اغاىراسا لاق نكن يكن و
 ارنا ]ل رتل قم انقزر ىذلا| زب لرتيف والا ف ىرغاب ري مث لاذ نزمعلا نو ريما ورا نك نكئوداذلو نب اهلا فم كلذ ناك ةراعلا ل بيرغ نول قافتان م !تالتخ للا كالا
 داسلا رقمي الو اردذق لورق ق زلات ايئارطاذلاو ضم 24 0 نع الا نرغاؤرلل وق هش عملا عرض, رب عيررلاو بايو سابع نبل تامل لق حلي نرم تل لا رماو نول
 الاى رعب انفوصوم ةركمك ا اا دكر ركزت هك رك يري الاجضصوو ذو 4 _ اوّورأ 2 2 اورلا و رلقابو) ناو اف الب |ىرزثلاب الوث تكلس حرم نمل امان
 ب اعنوت دلبب كول قد ارق وفاهف تضر حب الشمر رطبة قوصوم زكا ردت هيلا ا فس
 دع نذل اوصنوأ 0 هدو جرت فن |( 0 ما نا اا سا تلي 40 عيل القل

 ارو جمن مر ثرف و سرب ازلاو علا دريوار 7 ا ب
 ذل نلع اة زان لة هك ثايغلا ىف بشي ىنعم فاقويرشتو ار تن حب نبلا ا ل باتل ةيجيلف هت 5 ىلا لي ندر «لثمىا ىلا لغ
 ى | وت حلئاركمايتلصو | تفص نظناو لكأبرصن :لرصرم اةفرصرعابو هر 0 هلأ نارا هرغو ير نم ماودي اي ب ني ني 3 هيؤعب هبضيإ"

 لن يثولإ فقم اقل اوعصلا ىف الث يال ةذايزلاو اوال تا لاري تاس ١
 0 قليلا نابل 0 ق3 ذل لش راي 0 0 لأسم كرا نهي لااىك الابل 1 1 ا 0 22-2522 0 ١ 0 - ١

 باددامن وفن نانالاقرتجلراسكلاوذترأيل نراها ةرايعد ميل تلوتسم)
 رتل نم ولي لاعت كنا فصوا انتل ن نك ةرشلاعتشلاو يلع مو
 نون نان نادال 2 00

 لرتاوا ارث تللطخلا» 2 ةرتامو كلذ يلا بسم عا 2 : ١ م 227 . 14 6 ١

 ل ايلا نا ىلا راشااي ف : قيال سيمو ضوعلا ا تضوعب قالا زله صياف ضارب 0
 دب ءايخ 0 ل كاد تش [ جبرا ماتسانو انبي الثمان 0 20 نولوفَشاَو درر نيود مين 7و فصو اتركك ل نكون لاجت ثباوناسنإلا لص ار 7 اش كنار هنو ب باعبإبن خنين ااسنالا يرتب اكو 0 ةوموقاولا تايب لف 5 نول اونما سل انا ل1 نم هيفا ناي يابو

 .ميذلا ل عفلال و نمور اعتنق راحل فصودروا اق عن زنا لاو لسن ل فاس نفت ناضل قي ومزكل نيل عاري فلانه, ى لدي تيرم جو آفات ياام
 لاو 0 3 / 0 نبع وضمت تمن نيل هعطرعن يجر نيس بشانو.ب مقارصبل نينؤللرم كر

 2 اءرزسالاو لا 90 نودي امر يك نا ام لحب نو راتاط ومحب نيالا ؤوعبلارعأمو 5 را 6-2 تت ب 2 م 0 71 57
 او [ايلو اري 1 نع , قلوس 595 اقدح صورو 2ص

 لردك ان 1 !رباكت 0 اجر نا ناو د منيل لمص هكر كل»
 . | نالوفم ا م ايريصلاضائارل ا هريعارلوث تلعب اقبل ابا مرارا ىيولصب 1 قو كثرأند 0 ارأع

 ل انايالارش ماو, ىذلاريملا 0 1 10 ان نورتي ميعأربؤل ان 2 اور وف وصولا

 مانت انا اهرشا نانو لم باين نسما لع تالا ملال
 راش ثازضا او لاعترسلالاق زمنيا بنر ذم تيل

 ا يلا لرصنتلو رب نشرت القدس لوس لاب ايفل بانل ملكا
 اص ابا تامل مدد انش كلو اوضتلا لق وكن لاذاسوار علا
 0 ما تيالدايتايلا نق ك4
 : ا 1 0

 4 اةراشا 34 رمل من ات ار بتالإ 1 ع نت 0
 ا 0 ا 0ع لذ متصولظ عاوهوء از كلا ذؤلخ ىلع قل نا نورا ولم هل رو ني
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 (اقا ذو ءادصانىا 5 حلك ىداصإ تاس نم

 ل( لسن دهحل ندم نو 1 فايا خم الب اهتو لم ةيدوميا
 لا باسو راسا ام وول 2 سبا
 ا 0 والا“ 2

 7 كيرصاع لاو وبل ياطتوا نب ارضك و اصاب عبريلا
 تيرا دازرصاجل !مر الساد هارلاو مور يلع و

 انا ق اثم س١ يكن ذا كاجو ل2 ل ل دلو ماس ايا
 تحب ش انيدوااهسن ب الاصتال سفن لوريل را للحب منا 0

 ننور وتوم ا اهي مكاو ليقو فن قع ارباهش الفرق ليلاس لو
 ال ورنا 2 اوان نو ل ع

 تايد هل وعن رت تاون امتبسمتا لن
 : زجالالب نادالؤاي ا ىد نمور ىلاشناو قحارايطاب بصت ضوم ابدع

 ب نا لادوات عادلا د فرت ف دكيالو الو, ناليوبم
 0 فريعضاضياازب دلص ن ولتقنو اريذلا لولب تلا ل

 ذم يدَقَل لع الوم 0 ل
 مالت نعم موس هازل هير تاضم
0 00000 0 

 | اشالاوابلاغ مدلا قارا لك |نب م ريال مزاللا ةداراو موزلم ا قالطا ىرئاملا
 ناكل نارام يشار دل خلاد ا ديف

 دما 0 1 رض 2
 / 0 قل( او نماحا
 1 0 ارسا كب كل اهتيكايشبرلا د كبورفت
 1 0 و يؤ يد سو يلو هدر لا لوا 0

 جب رك دو 0 لرش ليبفو و تدرب زال ى دئورل 1 اقم 1

 1 /مقرقرب هدند ركن اهنا جف اريطن ابو رشم يب سو)اب هير
 مش كاشنا لزانم ىلارخرد _بلغزادعل و رت ورك( لاق سلو نايدوت فرط
 للام ىرنداد الخ قاقتاب درسا ىىأ لوجو ىدهم اجياالجا ر بولخ مم اس
 1 ا ا ؛ تيرولر د د 0
 حراس ى ا كو رهن رم هوو نايب كاني تحابف م
 7 8 ا 0 0
 لوقل مرقس 7 م نيثابلا ةرارق ومو لل الشان لارلا
 و ا 24 ولي ضناو رول 2 كك سوبر جك و
 نم اع ملوح لي فطعلا يفق اضايكل اعلاوس وإلا لم لح رز ار
 'واوفل اهريروتلا فوز ل ومحم جور رك علا 0

 م4 لدو ادار ااصنإ رمال
 0 0 1 ا دوا لوف 7 3

 دك 4-0 ل 200_ تاو لاا ا 2
 0 2 "ضنا نرسل هلرقر افطر س اذ اف هءاؤل

 اراجادارفلا كو باور 0 0
 تق ةداع ناك 0 عل ىواص' بازرم 98

 ظ 1 ادار الامل مو دا طرز 2 للكل وب مل ايبص مراسنسماو فلق لورين سالو بلع يلف جارخالاريين هل تو اى
 ميلتع عاقب, لاق 11 000 ال نورس را دقلدرلو اع 0 با هيل اشو كرار ز 201 1 كما ول زن نا ىلا

 ام 2 1007 شعب 0 تااعت شام تاننال ةاوتاتلال ابك انى ور ةرعاد لجإبا اشناداحأ 0 نس 54 _ ا ةدابرزيضلاب ليجاروص

 لاو واب ايرث ا ةيماتسوم سونا مدددأرد هيسزاو هروب نم حيفثو ل وث كسري يفت اهلا مثل لفت ارم وقيطلر لت ادم ارناف را

 الإ لسبب رك لسا( يئيلبتو ةاروتلاب يوما ازا ل يرث تنقل لام فأي وافلا نو عبس بكو قوم وطاب الاو دع نا ليث لوس ءانعبتارلوق حلل نيش



 اوما برفق نكدحبتى ا ”شلثملا نولسو 5 0 مرا ىفو نيت مرثا ىف تن حرابصللا ىف د ىلا لوس ل لوق هلع
 اف دعاو موي ىف اين ن وعبسا لمقام منا لحما نيالا عبار عب ءايننالانلط نر / را اكاد تستكا عب اورهإ نومك سلي ول ان اكئاثرعاو نر ل نمو راصا مدعديني

 فرابم ا وازحو عوسيةيث ايرسلاب تيب مكرم نب ىدرلو ولس لك دصاو تو يود , بولقلا تايحريف اي ناكئءالاصور هرب رلو "ع غل مداخن تيك ميمو
 ايو سلب ف اضالا كسه ايلا بوست رقلا فصلا ىو ص صنضلا ف ءؤلابل ا يسمو لير جر لوق هش كام يبت هداف اديان ل

 دقوراذقال او تافلإئلاو ىعا حلا نما عرارطالوق هلم ىواص»»
 ىاؤر مزيل هلك ىواص» "ب يآ مكر لوس لوقل د الوعل ثنا طرب
 الو ناطمشلا ثمل ل تظفح الو هريذل كلذ نيكو هريكى ا هايص نم
 0 لوث هع ا يسن ىل ار عشر

 2 انا يوم انين قلو لو ناماثلا ايس ٠
 ل 0 0 | ٍبداشااًسِاو ٌعابقلا نسل ةرو

 0 راع 31 0 0

 ناسا و وث لس عراب رول دما مر 0 0 0

 1 مر احافاو يتسم 0
 0 كامل قس نشا

 مل وف هلل رب ولام رمان ديس تل بليا نم مشت
 لخبر حارث! لد 1 ب [يفتسلالا لكبو
 / افلا منكاقيزو 1 ورث رولا و نعررفشت اوبرا [يفشالا

 17 ريق 5 ل فطغ لج اع
0 40 101 

 لاا ردن 0 ا
 لل روئاقورل و هلك عج األ دل اضل دي !ترقو اىكاو
 1 0 راسا ثوب لوا نال داش

 هلث تا 4_0 ورك اي سبب قولا نيل ف ملوث هلل ١ وءللعرشلا !

 لبي لف وبار ةاطعمارا نماوتدا اليا مولف ل لل ميويث مدع سس
 0 نيقئل وق
 متلقو ]اره ليي |ىا 4 ماي ىارل وت هلغ» اضيا ساشلا لق تما
 اليو مو مجد افا اكمب 0

 جيرو ايتملاومارب ليلق انا. ) نوئمويلاىا فو ذئددصل تمعن نا ىلع
 2 وول نلونمول يلق ان اير ىا فد ذه كامو مفصل | 05 ا
 00 ارو اونم [نيدلا لك نا يلاب
 1 00 مم قلعت مرمي هب ب اج مرا

 0 ص, عل مى اولا
 مَ 0 1 00 0

 ملقم ٍ يم | 14 ّه و كن ىو

 ا الب لع 7 ل
 ارز ةائالب يل فدل يان |

 2 0س 0 47 ا هرصأ
 1 افلرلو , بوملارارشلا و

 7 00 ك0 00 2 0 ظ
 رباوكابام كا روبل قايسلا هاما !واتقاوؤل الو نا ىلا ةراغ

 لاهي كاهل »لتس اهب ساوتاملا فر يضلا
 اس علوعشششلا ل زي كارلو ف كسل اضحت أو عيض املا
 و ضل لا باكا ذا لونين لا لولا اك
 يالا سالي تايلر 0 ولاوأ ولا نجرب
 ىف وذهب ث وصول ةصرارتب ل نملضف ن دلو © سلا يلزي ىلا لع
 هرارو ملوث حليم كوب لزني ىلا لوعشمبو قولا وهو لضف رم تاكا جشم
 مدام 'لءازلا ىلا فاضيو لراس لخااقدام يرام لآ
 ندم بلو ممادقولا و 0 وحفملا لاو زظوباو رب ىراوتي
 او عفا ني انالبنل 00 مام لاعاقرصبل رق لق أ

 0 و الرس يحاص و اقبصم تباثلاوبو أ
 الاف تب 2 2 افلام ملوث لش

 و 0 ْ
 5-1 ريض 002 6 0 َ

 0 8 0 0 ظ
 م / تب اضازعا لبق

 ار ول غو ١

 هو 7 1 4

 لي اجئاف م
 ١ ةدابك ةاروتلا ف سوشإلةئاروتلاب كلاي الوث هلا ئدايصا» فو طف طل ايل عفت الا !يبوظنل] اى اطلائيانمل 1 ناو بحأإ

 7 لا هيو للا لونك يكل تل لدا" 0

 ايو ماقتلاو 6 ايلا ن ل البا هذضا اثرد يب الا ليل نمر ملعب 222 م

 لداء

 هر < صح

 ةأيبوق نت ديالا كلارا وول ءايحاك .ازجل اولا ما يلا مير تسع نبأ :لوسرنا يف
 اوهقرستا يل يع الاوظولا ةضارتو 20 ب

 0 كراج عاش رك ةكما مشا + 00
 ا 3 9 ا ليسا دلما
 [ 2 ا 21 0 0 تا
 02 7 تا ندا 021
 نر فلومت بون كلن قفص اياك القا دي
 0 امملعألصل :امملا لأكل! رص: رع م ب نيج نا
 الا رجوتسأنلاع ودان حرا نكمل صونل :ثموهو قزق اينةزايزلاخخا
 - دا السا 31 ا 26 ياثلا اجرا لدلوالا
 يار هال خو ع يل
 000 د 0 زينا دعانمحىااوفكيلالا

١5 0 

 ا ةوسؤ كأنو 5 سال ئ
 زول ياا هما ملك از نمد
 وما ايصال 6

 : ةدازب 0-7 72 ا
 أوبر 0 0 أمأ وعم 1ر20 0
 0 يس مارشال فاقدة طانعأل 00
 3 ا الامال اهل ةسلفعلاة.ع علة معز مامي رع ا

 21كم مالكم 00 م سا

 هل بو شبل جا ةذايع بتيشمل وقل ارتد انك قراحتسا ماكنا ىو ل ةام موا مف عضل دلل كا 5 7 0
 ال لج نال فوده فاشم ا ناورري بتبلو# كسل ىواص» هللا ةرشريف سيل دءال لكالاررجم و

1 
 + ملم داقتعا طلو ب تاززلواقتعا ل كاو لج ةدارجب



 امى خف

 نلالرب اطنخ ا لوالانلا ىكرلوقو نشل يذم ق لعل لالا خر ا ينج قطر وف حسم اهرادلا كا دئاحلا رجلا ىف قسم عطنا نى لعوب هيكل نيو كاك كا لاحلي سساك ارك لا نا صاغ ملوث هل
 ابيع ارا ويو نعم ماك نام املا ل اييق لو الاى الكب اوتار طسوو كاطرن عما اذا الص 0 0 ا و لا امنا ى حم 7 اتوب لوا

 كلا ةر اشاحم اا هب ادب و ونه لو لوو هل ىواص» لولا باوتريلكل و فود ى اثلا باوجو لو الل باوببا نإ لبو تومل اون ص ين كل ةرخارارلا نا كسير ف نيقوإبص / كا لاري دقق قالا كلل

 ارم نلا نصار دهسا عملا ناس انلا ىلع و وطعم وكر نيلا نيمرلوقن لاى ا بد انااوكرشا نيل ارماورل مم ” مدفملا ضيع ىباى ا رينا ل |ةراشا 7 "ذلكم رتل لوقو ىلاتلا ضيق انتتسما
 نزيك كرارملا نا "اللا كن الغو ناوركدلاب صلياكيسو لررج نا اكيدش مناف ”خلابطل/زلاباوررفا دلل س اننا تست اولرشسا نييذل لظدوءاتسبلا ىلإ منها اوك ما يذلا نضرحاو 7 ايل دل

 اعكرو ربط دعت ل ةدايز ماعلا لع ص ائءا فطع نمر! ض راو لو هر 1 م7
 سة را قاطو هل داس سمايل ورسول ه1 اد

 ليوا ول هناك "ةكل امكن ةةدضناع الف فال
 لجل ظنكم لو نار مفك نيب انما ارا 5273و طلال
 اس اورد نبل : عصرا ووتر لطرح مقود بتََحل ةمزأ مف كيفان

 , |العلانر > يسزت/اح- اىاوها و د لوعغملصم ليوان ىف افا عيون حيك الصم د لا
 ا ىنلارهصزبا] يومنا هيفلاثليلا تو واو ِعمطاَو ينو يزن لع ةرانلا
 مدا ذعلابرقايات ل عوعلاقخ ليدل اقف كيلا ز موصل بوز سمع وضرر ارم
 م “وبلا نقلا 2 فيغو ترملا ]راجل لع تكرر ٌلزاؤراسلا صلو اي متلك

 نورص م نإ دولا ونش مهن ايازو نتج صر[ ولد ارتست رين 7 و22 وي ناو 22 هةص 22 2 انياضد 6 27

 را تن هقوا رجال 112415 اجلب تخاف وايزرك ل نانو دل ذدوا حلا لعل فلحع فكي فطن رداد ديو فلبا ف سك لنج لسد يولع
 0 نط ىلا ةصرا رقاقة هاري[: ةمال امها

 يرن اعيلابزاريالالع اريل ولعلك هاورغك ومس
 لبكاوهل مندل الخوال كباجضقن

 مالو رَص ل مف ا 2
 وسلا نامتلازماهفاماولعيملىا 2و رو ةيونل ئاوزلا بني بكل اوندأ ننزل نقلل

 تو اول امذغلعضطعاوكبا دش ايسكا فاول نتوونمنإ نوي اركاموم ياء ادع
 مشا قرت د تاكو كلب عزنا ل هيسسرت تحن تنذ ماكورجتلا ميسر ىعدخ را طرشلا

 ” ني ايلا يا ءااس ا ا 1 20 كوب ايجسصو لرشلالا 711 985

 بخل رماس همجي خلل لعنزجيمرا اشو 0 يل مضتو
 ومات نط كر الاولأ تفل يف زج فاه ءتساؤر ل[ يطا شلاحل هدانا هقد
 رمل يول نيدمخلااو ظل وقف مل اور نرولسل ةربتانت لاول ارن امكورغف
 اركاب ظل دضقلا نيل شنلابنول فكة )لوح زعيما ى ا َنئولسمْلاَموارِ مل اكأد

 5 تبتكندطايشلا تقلطناو هب لبارالرنا فكن اهات تسكت للا قفى غل !ل ام نايلساب اف ضاالاو ناو نيط ايشلارل تت اورسمل لضرب يوناو قاب امال اف ناملس ةرومت ْ اطيشلا ءاخ ما موي شما
 هرج امر ايتكمايالا ب لتاتا | او يله زناو لوط »لس شما كب ق”ءورفلاو نامل نر ضانلا رب بتعذيب انا اعانى ارتريا رات م

 ماب اف لكس اغلا بولا زك ورح امل وث هلل ك٠ ناماغ
 ايوارلاو ىو انعيبلا قو هى ثلا نو ورك ل و الاف مدعو ىلا وحسسكالا
 | ىف ديلا من تسلعج جر لعرثالا بتر تءاقتع ا لي ارحب زلال راف يس 0 0
 الا ل ارث كيف علو رطل اءاو

 محرك شب سك طخ الطإلا لطفلك ناب لوقلارومصنلا 01 ىلا برسل ناتي 1 ىكاعحتساب !ناف ارئارتو تنال العلو بيلار ابخا الا بيق 1

 لاس اا, نطع هزل نيب ا ربل وق كح لمة يحل رضناو عسداشلا مالك
 علال الر وقوريصملااذب نسف احنا كوبعيى اما مريس ناي رلوق و ماعلا
 مزادول اكول يبن بصنتال أو لعفلل بص ندا ىب قل ىا نا نحمل هع
 اىكاجزرح رب عر عرنوم ىف ىكارع نحزرم لعاؤرتل نا رسل وف حلم: ريف وراتب »ا
 امقر اب يتاكد شدا يكرس ايروص نبا ريلو ف هلشس ٠ هريجت حوت ب ل كيل امو
 حللت كم دشالب ىوغبلاو بعثلا هرروااناو ري دكرل قا ى )ولا لاق
 ميلاد ىل اوعلاب ضال ن ارت دلاف فالغما جون ا فلدب راش ارد ارلو

 مبا شاو لاقت تانببخاد قل ءاياول اذ ندمت افصرتخي م ارد. لع |
 ىولاب لاي نم يروصنبا لاس فريم ىف ةريصنو وزار ل ضوااننا و
 حلل ىواصم ٍةث»تارنف ف كذب ىلا ر بخاف خلان هرعوب ل اقن ليج لاذ
 و اقفل رج ماس ايولو وبلا ني طردم لو ضرر لا تصق ورع و ارلوث
 هد اكرمو :هبادعو فضلا ب اصعاو ان راسا ىلع يحلل انو دععملو

 نك ربجاول اق ىلاعت شا رداههتل  دمامو لاهتذ مالسلاو بسعا بح اص
 دلدعباسيلف نولوقت الا نانل الل اقف ةوادعامجو هراسي نك اكيسو ندي
 لربتمو 7 د م ءيناو دع ول مب عالاو رع كاك ريمان رك الو
 ربا لع اي كير كف مدقل مال لع لاقف لإ قبو ملل لع
 نطل و ىبما نيت طوس اعىلا باو ريرج ناو هرم بشرا جرا
 ملوث لطم ليش ىلاثلا كرنك و ءاذبف ىءافف ل والان وكوقاوبق ىرخ ا
 | لهطو ىل نيترو هلع رص م لاس ركاب بخت كرا بصح
 ةسلرايتفا لل رص المسام يوصل ماكل لو اور اديورانلاب نيف اكلل
 و م 00 رالف بازل لاو
 ةيارقلافاطتتف حروتفم حرار غرا بو لوقو اهب جرار زمب الي لوقو لبو مشل تظل
 ظ 0 ابك | ا
 فعلا ازب ةريافو ماعلا لص الاف طعن ملوث نلت ليام ضرب خارلإو
 | بفصولا فرت (وتلا زارا سن رم هجن اكد كالملا ماجرى ع ربلضف كيلا
 د اهلاناسرلوت هلق اورو تاراديل . ا» تانلاكسي/اختلا كزشم للزي

 ءاوجا كال ةوادحلا سب كور ف كرما لع علال دلل عروفولا ةدئاف كالا ةراشا
 ةرابعو ىلا نش عروممالغالأ اءرشملا ىف زبر وك لا ندعو لاس
 . [مكالملا واع ناو ميرفكب ميار اعا م ادّسنا ا فكل ديل ماظن اب اجت ترابي

 راشاابياوزلاءااوزفللوث لش الس صقلا لع صدلا فظعى ناك زم ل
 فوزملا 0 ا

 ابك ن اديفي' هرركرشنااو دب اع ملوث هلأ ىواص»» امدقث نم احا صاوب
 اناكلوالا لوعفملا نوزع و اوطع) قكورم )ورب اعورب لوعغملا لعب وصنم

 هريدت مالكلا ف فوزه ش او ىفاشلاو|ر عاوطعالل والا لوعفلا نا عب
 دلع لو لسن »هريس ءاقبلاولا ب ص ها اغلا براشاشدااو دباع

 دب و ر]لع رزت رلقدب نمو نل ديم نرخ نمل دب اعدل نسما ىنب نا يبال
 : عددا متنا لوس ني تناك لاووبعلا ىراطعل اقو ,باورقكا 271 م

 لوف كل لاجل ناب وضناراتق ل كن يكشم ا اون واعيال نآدوبملا كيو و
 تاذايبن تكن ان ولوقيو ىذلا نوت ياو كمت نام يضنى ا ةراشإ ىتادا
 م زيوت ني شملا يلطالو اهيا ىلا نورباعيف دما مهسسمقمل زك انل
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 كل ايار ل:ل5 هانز 517/15:ننضلوز ريو ”ايلأ ل -داججلا  اسرافص نب كاز زماان بس انشا سمل نسوق
 ١ لكك ماوأو مول ١ م اولا

 كلفت ته © لك منج يكل «له سنا ىلا 1267 بع[ 27 | كايبام ةداهشبا ناو 0
 مص و ما ماضل تملا 2 0ك ناك ١ مار ىواصر» ل تطوتلا درت لوس نب بلاط ىلا نفعت ادقم ثربان اشلإ
 طلب تاك بورا ليل في هزي ابل اصتالا شل ىلاعم ا لع قدطتق تاط | تلج و هلق لب ريالا فلا تبغ ال يرتب هك نذير دامي
 3 /امارلو انواع اير شل اق د |رسابعن با نك واط نلرط نم ملاك عزبزحا لب 597 حلل لا, تل سابع نإ! نوت نير نسما نياعن إلا لاق للسلم كاد ضو نس رضع نع ذي يجو
 ثم دا يفد وفل قلك ع هب رقامث براشلا ضقت داو ىابراشن لفل ف حلل ل, سان اضف ل للاضك لل كلل "تااكرابع نبا نعول رافطالا لقبا فس قلا او ل مولا تفضلوا سلا مسجل تق ثوار
 0 2 ل لوس لم زا ا اننا اررلا ىفو عرور دعمب 0 | وز حن ,اوفعإ كرراوشملا اوزج
 | قاب نلدوب و تداعسافس عرش وها اضلا ىواشلا سل بجاه ]يصل ىكيراش ني ضاد ل اع ىواف ىلدرها عرجالا جلس لعل فشلا نم ثركا ىزاول ىحر نمر فلا درجاصو
 تعرب براغ لع رل لوز راعا حمام اذ اتسم دل _رجارسزا 0 ا ا : 0

 ,لبَص ]فما نعانسرعانلورجترترو اظلاو



 ّقرذ نبل ن كل وعغملا فزع ىلا قرات ادم روق حلس ىواص»: نك يلعاؤلاكن ا غال ماما كاتس تب ادبا_لدب ضخم صيخو ضعتتلاذامي اهينولوقتا ل ماسلاعبال سلس, ثطعلازب ىرذ سور هل
 نراك ريل نييبلسل والو نمل ا نار فلا ”ارذللا لبا ىلكرلد نع نيا بانا بيضون قه« قي لاند نافع كاش اا لاا
 الظهار امئإ مال زو حالنا ل للا بشري تيا اد سالما ٍك ا دز ا تماطل نا نمد تست ا نكت ندا لع يعاني اتش لا
 الق هللا 520 نوكيا ماظل ن ]خاف وب ناكاه اس هرلو نون للاسم نلطلا ملال وبذا انيع احلا ملا دا ال للوقت تكنو | نزل عطل راه قف ضن ي املاط ناك نس بضا ازا
 لدالشميءذغادإ ل ىلا تأ اجا نا ىلانل ليوا ل لد عريق ,لايانغ يل قنات موه متم اقل كوع ابا لق يال ى الهش تام« مرم ركب تدل
 تبا ءاننيإوأ ا يبل كارلا نزبانغ مل ل كس معا قامت

 هرخام ضرر ىلا سو ميلعر سلا لمح وبلا سرق اكو
 10 0 هنسا قازرل اعد ود ل قبلا م هو ذم دمك

 لقبه طول لش جادا هلتنبكذ لانو ىدل 7 9
 ىورا لواللرب ل واينطبل تباولصرفقو تاوطنا ”مابز 3 جك لور 1 كلا 2

 | 9 00 م 0 ريا انامل للا ار دا نادل ة نلف لف

 ارت 2 0 00 وأ ل نمي للتي 0 د دال لخلا خلاني 35 اما
 ارق ادنخا لوق قعلم املا عن رق رب ننوفلا م لع عئاسلاو 7

 اددخت واقبل ىلإ يطق ىفو هارمالا نفل لك وت يلد لول ايا الحف ادزختارماع نيو د ار 27 0571 اطبع دقاوانااظل ظل م4 مما
 ركيئم الا طفل لح [رقلو | وزيت اواوإ فا عريدقن ف هزي فوطعمل اور انف د1: 2
 ا 7 0 الص 2س اكانيبلأ وبني هنعاعمأاقىنل ام واق أ 35

 |مر ان ىارلوق كلل لو سرعالاب هرسفرمالا نير طب تيصوتلا هرب ناكأ د َناَتلاان
 ةراغالح نايملا اذن لو حلل لاس صم ناورجلا فريدي ور ىل ري ناثولار شب 2 كرار هانم زيي ا :ةءاقاؤوارطلا

 0 505 0 مولا افلعجإت 8 الة ةلوزبلصلا قرلصلا الث دولا مكاو فريم قل نينا ونافع
 ل 0 0 0 2 1 تاكا 2 ككسثالارجاء جن »مدلل دقوزم 1 ا

 0 1 ا ا ا 1 د6 كرها ظفق لنقوم

 رملا7 دن ل دل قتال صخر لد رق/بكلان1ا 5 د كر 2 2 8م 9 ١ جل ,
 0 ل يل ما

 0 ا ب
 م ب م

 | رولا فايل لاعب ثيح ةراعتسال لش ميف نأ ىلا ةراشنا ب رد لحجم نيدأق رانج السم رجاءا ل عفلا بويل الوقلا 00 ان 8 أنو

 تت ل لجل ورا 0 هد يطل اندر
 / 2 2م 41 2و2 7 6 00 - 4و نيم 6

 ' 2 هرمال لم ا 1 0

 ةض

 ا 0 7 ا ما مدفن اويمما 0 و لوس) تدم 0 0 اميل طع
 تاءاطلا كررشلا نمو رو رارلا معستاع و لصتو نير لاءل ل و ل ورلد عب لشل 0 270 :

 3 ل 25 أ فشل هبط مرو ل 3 0 ابيولاَمهُمَ ورمل كب مولع
 اناكشما ناك , اما نا لات سن للافب ىدتتتي ناكاذ ا اصاو نوكنو تعارجباانبأ ا 5777 نم بيف 3 2 1 ارا

 ا لاو :لانيلاب كين 3 ءازةخل يفلح ارقد /مأذ ا , لماوصا كير / لرعل ل1 آ 2 4 ا
 انمللاو حصايت ىلا !" انفرعو ا انرصن قى 9 21 م 4
 1 ايي خام لاذ 7-00 ايلا امهرازلا < اسس 0

 رتل هت لا ا هل نا ىسي] دينب بوَقَعي ين 0 وأ ةءار 31( ىدوو نع ادم د تلا ةد اعلا ستمسو ا تل ل او ١ ىف عراش 0-2100 د ١ ةءا592 م 2 4 ْ

 انا اعرف مرمت ال مرسم يل او هيلع ذر دانيت ريغ اهبرذ ناشحي ذاؤسو لع 2 00 0 0 20 1١ ايف لاقي ارهتفل ىلا هداعاولذ تعال تب ةدنلا لا رايد[ شلارماومل جالت 0 ”] كر لوهبضلا زاد نيل كل ةطصا
 ناز 0 عضرم ىلع اولي لو تلح 0 0 ارت ارم لت تيؤيلارينوكوادابو وفعلت اوبل قم لاقالوؤلا:ةداصملا

 مالو هلع قبلا وأ راس الاميف لاعاد كلتا نمالاح نوي
 قارعلا اد ب لاقق نسا ىبةداق لاق لينك يضلل تار ايعئلج)

 ها يارس الان اك الس نر سن ادبع نا ايل وزن ببس ل ) بطي نول .٠ ] لد اهبعض ومر ايشالا عضو لاو [دي اندرو نارقلا ىبلشو وعلا نئياوص ا« بقو نيدلا ف طفلا ىلا لاق#
 قلو كالا تن ريفر ارم ىلا رتل ان نوع ب نعول ن و ىدتب دف ب نما ن زارع اين لسن لو نضع( ىلإ وتلا ف لاقشلا نا يدق !يلاقد مالس لاا ابا سمس ات اجار
 0 ذولا بط و ءادتبال ب خد عتومى ىبو|دعبال تاكل لو عملا ل وانا نم ايفتسإ نينا ىلا ةراخا بخل ارلول لس ىداس»» ببر ررعتالانا 8
 هك بسبع ع لنا هاما نا اا خد و هلل «لضا لضرب ثاف ذل قسد ديدعت مق لبا [ضبذس عضد ليل الا لوله اقبل لإ نع
 ل ل ام اا للا نط لا نال

 مل ناىسيشال للاع لكى بروم اءراص توم الق لاب لأي نما هنا ننام قرط لك 5 017 ارلا 0 مال لاص اروماراص تول ب | ها توما اذإ ١ك ذو كاب ىزارلا د بتاعاو تاحل هز كاد



0 

 روضتززع رص عينا نعمل اوراحنالاةزرب حب او 0 از كانا العلا جلس :سراهلا ةداعا نودير درب هرعلا لكف طلال ارك ديعا كك ناب الاذرلوث تمل
 اكد نعيرقملا نالراحمالا درج اه ان ههظغالارو اظن م ءزوماو لب تجب نا ىندييطروسبلا نورت ف ينبل تييصوو بوقبي ت مل فم إذ

 نايورد لوالا مالملا نكس عالا انه لب صمو ىم ايراخت | اهيفتس كرون ع

 اراكئالا زب عجب ماد رك حلت +٠ ةدلكرم ةنيطارتع

 نر مراقد نوي رانك باضالا قراضي لابتلا ناقثالا ل
 اولا اوشن ل ازوجد ىل والا نشبت | ىرخا لس لبيتي لاهتل أهيم اذق عاني تروق لع جملا اب اعدا لكيلا نق كسار ارم ا ديصول كايد مد لا : لل ءءاراع أ 1 اس ائئعدو لام ل ارا -

 رضا ذوجد دال نب لن السادس د كيس رقما دق اذامادب ا ا 0 م
1 

 اذا اف ور ثين ان ثناورمل وف كل لمص اعم ايوب ز ردقي نا رماك ىف بم اهلاو اعم ابكثو [رصو لب وار صو هزم ايردوت نا ما لنك أف خالك جد ص اني | املج و اري لع وطعم كليو ادمن لعاي نيل اع[ نوفل نك ولو
 تقل اشم اجت نه نرسل وف حن 0و | تجسس لوقب هردت أي ت اضم نوط لت سل ابا راو هلك ١م رائف! تجر مدور دعو رازب' تلغدق لو قط الا" سوارا ةاعارفر بلاد عجرم فلتخإ

 رن اعلاو زوصومو | ”لوصوم او تلظ فر رضلا ني لاصوا مزال ىرغا فصوا > مب | ٠ سحح ىببهس حجج 26
 ملو# ل روعسل ىلإ نوم تحل اصلا لاعالل نم تيسكا ابل ىا ثدذح اهبل
 لش ١ ئراضن اونوكىئاصنملا تلاقوادوب اونوكدوببل ا تمل اف نحل ا ٠ / اولا
 كمل لكى لوقل لل وقم لوب او فدنمت ومس لع نا ىلا ةراشا هددق عضل و
 ناضللا ماقمماقز يصتجريلا ناضملا نئلاكلا يزول لامر هل

 بيور مزلتسدنم جو تيأد ىلا يارا نييلامل 5 هلل« عي افانرط
 لا تلت ناد ىوعلا حصا لو علل, لوعفمل ا ديم نيم اني لاح
 تاجابب احا تكن يلخ اد ايليصافس نيدبتم اوف اك سبح دعب نان رامبا
 فس وبي هطبس عم طابس لإ رلوق كلل زعس اول ١ :>نيل الزمن لارقل للحج لري لن
 ناحل طبسلا ت اشكل كمل اقوه دال وال !انيط دارملا» شك اخ( ةرجت ل صالا
 طرا يل زن د لق فو لحس وس ان لاق ١ لدا اد راو هل :”ةرلدرلو 1
 ةدان لترا وت هلهل اك سر ارت! يشك ن عز ارعالل عج اما ىلا ل زنا سو لقا
 بتمكلاو ملاهت ةاؤوبو نوطسملا ب نمل ال لش ال نا نم الارب اطلع د ريال حف
 اوضوم اءو ب رتذم[ اهدوعسم نب | قر |رقرل بشل و بزينس مب |ونم ؟ن اذ حم او كلزنملا
 هكون يب | لسان يب | شن اب اوم آن اف نتملا و يدم اسد ريك الل ةديزم اهلا لو
 مالا نعت نضل ختم !ننعاو لكن ال اق انش تالكلا عن اغيل وق هلك
 ارابانمآ لوق لعب صتنم كي دوصم ومس ا نيد ىارشنا عبس وق حلاك اك,
 ادزحملا و مصل | (مبلع عقل يل تل اهلا ىبو سلك رم سلب اى غصب م حف ىب
 رام ىف ميدالو | نوسمغل اول اكىراصنلا نإ لحال عروطسل اريطيل نايل نالت
 الا لاطمالذ هرلولريسعاول لف ذ بلعب نولوقلو جو رمجسر ايد ومسررفص
 ناميال ابرشنا انغبصورسل اب انما ول ل اولوقن نا نول مافتح اين صئراص
 راجمالا لرغي نا زوقك ملك اشملا ءوبصلا اطذمإ ىو تخبص خيصن و ءنبص
 نلعىاشسن] و هلع ه٠ ماركلا خيطمتلالصرميرتتكتاو نالف يع اك يغا
 تلاوعتاو | (نمك وارق كاطع اولوقرمخضل لد سل او )رار | لحس بستن سطل و |:
 لاننراخا صلو ول هل,« وراسي عئالافثااربق ىو الع ةرطغلا نعرشدا خصل روتانا ىلا يراشر ل شار وبطل وق جلل اهل ربناربا
 صخ اب ماقلا ناييالار ابا مش شريح لصإ يعن ةراعتسا مالكلا ىف نا
 يل و يشمل رشملا مساريعتتساو لكى رورلظلاو كلما عر اجب بذل مالا غصاب
 رولا ىف نسما غيرطل ا بدلعل ا ىل ناميالا نإ ىو ظن ينل لش الاون
 رشد غصن إل بلقلا ن/لدزيزل ناييالا فرنك ب وتلا نم خغيمصل لوزيا الار

 مرابط يلا نم اير يجي لارصلخ ىا مدل لا أبينم نسال
 ءوباحتا ىف هولا نم ىلا لاوحارلوقو انجاح لق ىل ياما لل هزم اول وث هللا ىف
 منع ا) ىااضيارابم الز مزمل | نولوقلا لب ىا مازوت 0
 د ي(رما سمعو ىسوم تنقو نم ىب اهنا تين اضل اوي دومبلا نالركذ ا اولون نار
 ملو# تلط ل مب نم يراضن ها دوب 00

 ب ارضالل طقس ال نوح هبل ,ايب نولوقي ما ىرق نا نس نولوقي | ل ما
 ناثللا درهإ باطخ | ايبث تلمح ال لستم | ناد تييعلا ىلا باطخا :

 34 ارارملا ةرابعو ها عطس ال ما ىا نوع أل نولون ا ءايلإب رق نو
 لانكم الا لس عب انج احنا ىف هزيل للحم انعم اورج ريف وكو ىاشم اس

 ةنمو | ءاست الا كلين ار مصنلاو يدورملا ءاعرا مارسنا طةستجاحل| ٠

 ملوث قللت« عطنا زيبا نو الاف لع اي مريع نوقلا ل ل
 ( | سا لضش | نيف ماو املا ما سا فادح بنمو ارتب لام

 ذأ” نول ابوقجتر صح د 5 جس
 زبه لامعا الو ديل ميم تس نم قل يوسإو | يلو كبل 00 . لى ءاربغ اخ 02 بج رت

 .بقيليالالملا سنت رك هز نقونضحتيدلوارامهلارشنعب ناو ومْلَسم لرش كهلان نب
 رو كه سه: 3 22 24. .٠

 فم ربخشينأتل كناوامتجوقعي ههارإلا ةرانجلاورتبم كَ 3 اماكاتفل : 7 4 ه
 دامي ونال 014 000
 رهنزانلاورثلا 36و /للزأقليصفنللو أون يَصنوأ ادوهاو واو اكو هلبق | ديكأت دل
 ينام امل دلال رمان عدت بهار زم) تلوين ح مز هلو عن لنصل لك نار
 رثحا دمع 801]] راق ملام ايل 20/2[ نينسؤلل الل ف وررتسلا
 أمد ليدل راسو وتلا روشة وأو 22 | يو
 ثمنا وطعن عير فورست نايقرفت؟ ديلا ةمكلزم اقر را
 1221و سه انتقدت مارا ةزنم ليون وول واااو توملس ل
 ملا وقالو اوقو مقاقش رايد | 2/يفليسف سمه لؤى نائاو نامجلاز
 كدر دم ول قبنت مدعازلل رضوي ضنلان: طي ]تقي مارال دكرنس: يللا
 بصلات ناجل يلرم ألمان نيداهكدالا لل نفيصو لق لعفب بصنوأتنل
 لها نخيل والاول بز زعموا نس نجار نعل
 01ج 2مل لق لزنلانم ناوين دي كلور زوامل. 3م ف رالباسكلا
 اال ءاشيز ةأيعرفط عيا لذءاروانيروهو عليين فطصا رار ف ومواد
 .ننرل وصخ نعمل خس اءرلاءاذ تيت ارم لفاعز ناب 0م كقل ا

 يني مف:/زلا) هلل داو مكوه هول ظر ل١ لى 'ن أمور ةايفادل نوح مكرر ما باسم نوما ان صني لعذر لعق 1 ا "ا داع هللو هلو[ ماع من[ [مل لق رصنو دوهاوأدابل بوق دوا زيوماو 0 1و: ادلنل لجادراالمبلاةافطصالال ل ل
 نوبل 2 ةةبملاا/ لقناة مارب رك

 نعل اوزييفطك ابي ارب الثلا واهس ى بو امب ديت د |هدنع قلازثلا راس
 ااا لولا راب هزات :اصا| ال باكا لا نإ
 ريطمل | لب | يلع نفل ىزل اريارسغملا لاكرومبلا مدرلوق هلق كرار سر ئاد اخر اس و ربت ىف ةربنلإب و ميلع رنا لصيف ثلا هدا بس مي اجب ضيرتتر يو اهم لف ان | هحإ نر ةداب اه

 مسيل ثلا لصت ىنبا تن 7” ندا نارا لاقو عيفينكاب مجامبال ةاروتلا كسا ةدامج اول من ولان نيس الاادعا نكي زنا و ةداتقد عيبرلاو نك درب ان عرس ب | جا
 اراد رون هس اصئااوروببلا كالمإ ىلاثا او. ايمنالا لوالإب دارا نالواديلاش ترركم[ ما كلل و هلع »م ةوبنلاب ل ةدايشلاو
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 طعم دال هزيرشن م زاف سقما تيب لابقتس اما ةنيدملا لارج الف هليوم وزن الص قريع للفت رايس و لع بر لص ,ىنل | ناو لصاع كريحل ا رابخالا نمي الإ نإ فلل اس اهم | وقيس

 تايفتس انا ىلا براشر زل ئثىارلوق هلك ماهل اوبارهإ لوقي يف لءاعلا و لاك لطب صن عطوم وف سال نيل ول كلس وصنف علق اريل )نجاحا لي سامباد اةامافل در ضل سطولوتو لق

3 
964 

 تالزكو ل ك/اذف اديبش يب ويلا نوكيد هانئ ضف اوخبدق را نااار

 00 أيلول ابيل مايا ولكس اهل روف مارب لرحلات زل بقيم لع دلال ء اجار ارب شع وبس تسيل لصق سابع نبا شير ب هنأ 1 3 1 ا
 2 3 نك 7 8 2 6

 ش ا

 ا انبي 00 تباثارخلم البا سان اقعاالا كيال واابمدع طنكقلا مجلات نلبحت| ١ ٠ لا امم[: را اما لور يحط شك لأ ل14 فسر هل سرنا لإ
 و اشلا دارم ازيا فن ال طعلار وب ثدحيو دج ىذلاف 1# عبس نم ( لع ظلال 1 ”٠ تنأا

 بالهنا ةقييطروص ثيكد ري لف ز امال ا ىلا ةراشإر فلل ١ ىلا عجرم ىا لوف هانا 0 00 1
 ةليفثل نهةففنغ توا دل ذل دن ارقوط اربح ثوار ادطوتةلا) عشفكل اللا تتنك

 ددقف ىو تناك إ سقملا تيبمىلا تال نعانؤربخا نييلسلل و اكوومبلا

 م طولا شعرسلا ىئياهفرل اضل او برش ما اف ىدسل ا امنإ نرسل ال اعف كل الض

 هاولا نيزلا انئاونإاب فيكي 'آ عين ةلقو جلا ارش هذاا هبل عا غاضا لع حمو نينمؤل سالب هللا نلبوخلا ظ
 | الصتي ابر عرضين ا ناك و ىلامترس زنا

 اءاواخيال سقما تبقا ابقتسا نإ ىو ني لس بطخا نحب قنا تال : دمأاأ ساو ه١ يس ا 2 نذ

 ارا طقؤلصلا ةليقتسا 0
 ملا دلبقلا لوك علا تارزف سو لعشلا ديلا لوريل كلذ اوف لولا

 : .٠ هلع يان تن اى حرص هما اسر

 سمرا كروز مالا انماسؤلا اهياءاتلاب جوا يفتي اموال
 اةداحلا ىلا عم ىر بلا مقدر أ لش لك« نتن كلا تنرا هل 1 هلل

 تح | ككل ازاو يحمل وف هلعل جىئرللا نم»ا مي فاق انبووقنتس مقابل دو م«عمطو ب مالس بِ ادانعشلت رفا وجب لينال وعم
 1 ١

 بالرمال امداد تاو دج د هيدا ناتج ىو عب هول 6 نار6 نر نو اض تبنادااذإ نا واود: جامي
 "لج موفلاو يباب كوكو مرد نشلا نم نيضنلا عب يعش

 نيمات اصاريلعب جي بيزقلأ آو ءايحالا رددت رتيف اشنا هيوورح ا وزءفشعيل : 5 لمت » دانا يلف وب

 و نير صر لصد | سيما ثييوحب عشنا ىب لبتلا نورنا اقد بزعملاو قرم زبال لبق درك اوم
 تالت نإ ىف كلش مز سلوق كلل :٠ تابقلا عينو نم] يوب ن اف نونمايإل ارم لع ىف نيس موق نحف اذبو رهاار لبق ناشي نكن ورمي زكر ىفاشناو سنجر هي اند | هد هوا دلع: تشنارب ىدايب
 كمر تحب سور يش بتردد ءارإل اريعط ولأ كرا اوعنت ١ ىلا عجب اررعطنل عطق لوقف عير روت لع ارب نإ دعبل | طعن عطق ل وف حلك اردنا نيرمأب بحل ىلا

 لع اجس يلع ترقص لروكزمللالوقلا تش عم نييسل ب ا ءايفسلا لوقيسلو ةواللاو لورزلا نسق لاءزب نزو ضرتف هلبقلا ليت تا زن ت ابدغملاب هراحإ ثيحنمز زرع نوكيلو ريل ضف ملل سم اب
 واخ ماذد كرانة لا لدول اس لعوامل 0 ظ

 و قرشملا نسب ةطسوس تبق انلعجا كى لرطعل نم برق | |ربطجل ىلا سم ده اطال نب لدعاتسولا نالالددعوإ متيم ط اموال اول اهبلا عد استي فارطالا نالطسور از اقل اءاينيلوت قل رجح محب ككاو
 20 ام 811« باول /م اونصو ثحدورلا يسمصقنا ورصعت لو بولالإب الت الف وقل ورا نواس هيلا بزل

 لا نيم اق وو مل وارنلاو زف اراها كاهل ايتشل ]وفيس هلثم هر غو كاَتع ناولوقي 1 از غي دق م ندرس يشرتم 1 ع عام ور لن رعص 1 #0 2 هود 5 2 2 سى 00 0
 نفوصوملا فزع لس ةراشا ميفو لم كالارل ف هلل ل م اطسد اغا نلمج أ دا 00 222 بج 000

 ملوق كك اهنا, لين لولانكرنملاىدعتن رحب ا ةلوعطوبد لوصرلا| 2" ريل ييالاو نوما تييرتو ا صلاؤ أيل ابقتسا أع اوناكىلا تيابقر جرير ةلاؤنلا :
 لاتلو سلا تي ةزيع لودر هي ىلا لول 3 ىرافب اذ

 درس قازلا ٌقنإاس تلم انامج كامل بقتل ار ل | نازل د م“ من قاوم )17 17 ور 1 1

 ا 0 0 "لت ممم :هىاالمتل ب دبقتس ةرط طارمعر] يأ ثم نم لمي ريع ضارتعا الش ةك
 يل امرغإ س١ ل مم رب نمر ئيشل | عروق و مل والا نارام دول 2 7 رسوب ء يهل 27 مر 2 ةهميحخ ب

 00 مري 1 نقلا ا دبساو/ ]ل عارايخطسو هكا نختكأاي 2 ا دهاككِل ندا منع

 بلال عم السل نعترف يفعل ع ص لس نرحل ورب نيف قداصلا | مالم ا : : ْ 0-6 1

 ن' يلا نع ماع باور وأ علم اضف لا ولاتلا تلال اجا الفا. اصيكلا وتبسم 3 ىلا
 رن نا ا | ثورع

 هلل. زبد ضمان ضمن ناياوردرعننلغت شرك ىلا هوك ذل ١ نك وع لع بفك رمت صيف لوستلا يل ولف عماكنلج لإ لوجين ا رهث جرس ةتسيلا| ..

 0 بطخ | نك ى ا 1 معبش أن 2 0 | ريل مرحرعل 2 7 ىو و 89. تدل يب ا

 0 لملم لبق ائرمعلاوسلا الويس: اللع يش لب لقلا دوبل «اليعوا قكلاب] يضل تادقف الع تا نلو ةمابرسسا دعا دف ل اض لع تن اكن اد نو 5 ءدر هلل ش 1 لأ ا و ست ىف تادف ال تا اة احل دف كلاش ما نام م:هنرا دما [سادلا لعقار لون اتاواها كل عارم
 مق لوس يعشلا لش لوي نك وتساذ 0 2

 اعل تيل ا لارقتسابر هللة نش جيدا اءلطتم م20 نجف اي ضن قت ويقتل نو اصالا
 ىلبانماب أو ناييلا ل ل ايبود نال نايا ةالص كلر لورلاملل |. تامقتس رمال اوشن يد اعدت اوشا يقرا يق لرصل تلو قيفحت لش

 ببقزإ | اراوزن ببس نال لولا كلك, نايالا ليل ّع اما ىل ادا ناييالا اهب رض لبق دل 20 دأ ل يهرب :لبقأ جل كل ذة ويز اك ةبعكلا
 ساشلا ويعلو لالش نكي ااا لاشولا نا "ادا نانا ف 0 20 ١ ض 2 200 22 رمل ع ١ م 07 :

 2 م ب اكن بم . ا : يا يطما توفر دس يضل 22 .فزمل رق رمد ا يخااللوت 151709011015. ف الصلا
 هل ابمتف ارلا نايف وعملا تس نمرأول ف ارلاورل وق كلل صرب عرش سدو مق 0 080 1 لا. .نم
 هقك, ا لوالا ناككالو لاضفالا نمو نس تعز اوررضلا عشر دوو متص ان تتتر ف كتبا رمت ادع , بحل 61

 ل ا سلا ماؤ ل 5 7” 2 2ظ001117 . |

 كل مان لدم لامير لشرف لام لاقي ةئالر 2س حن نويل ١ م ةليقلاماو كق صوري الج بولو ادع امفه) نلَإبقل ]دار اون ارق اءأرلأبو
 طامي ءاعإ ارو انب ىرورعشلا هي امك ل ازا لكلا ىبهلص اطل آو ميا كظاببال ذك مق

 لو هلك, رس اىلاو ل بلشت لازال ةدحاو ةرمرامسإ ىلإ وصب عكر نم : ١. 5 3 9 ٠ جه ةملارر ط .ةمدك _ م د07 2

 ا؟راهسلا ىلإ ظن و يل اوخدي نايف مر ارب | لبق بيرس طلع شل) لص اكس بع ١ | ا 0000 2

 0 اهنسرل هلم لأ ندي بسس 2 0
 م * | 5 ما ءاكاو نأ اس هوو 1 دقم . .< كار مق صرع 23 نإ 43 نا 0و ا ا[ 2 اس
 نود مارا مجمل /ذ يضخ [ل اقواس مسابام ىل تيت عكا لل زوق هلم(: نم ناك تكي يلع تما ذل للك 0 وشو نحن قس نوُملَي مي ثىراذعلا ةاورشا

 مي ا ا ش ب نوم”

 ََش 1 | مل سل سلب ذ لبق تبلل رعايع نب انف مرج .ىعسمل) نموارلا ىلا وفلاح ميلا ةنسلا حرش
 71 | ,9 يسر اقل ابر انعم 2:7 لحب انف (اوتوز نيذلا تيت سل هرياوقأ هلل 7 يرش ن دعوو مالسل ]| يلع شلل دل فو نونسوملا ابياملوق قدما ريس لود« لاكرت

 تاانارجل ليلا لرتب نط نو نك لع تايم جيرو يعم اسلل فطن كالو ىف ؛ شح افلا ران ا ريسجتملا نمل ىإ نيملاظنا نمر وق جلس رمال ال اوب نيل ناوزتعللا ىب كبقلا ناب كطاعالاو ن|ربلا حروضودعب
 [توزكرصل اننا اهو دعا بصن لح ؤ 3 ار ل رم تلي ناب كلنا هلك ل رتل لراد ام والاول يشما لص ثلا ىف باطلا لكسب عيسو
 مرر صابر لامواربم كيشعال ةررصم و ريوسس كيب ذ از و ران 7 انرعل هلع ام ةفرعملا موفر يل يدقتل او ثوذحلا فر عملا صل للز ةريب للاكل لع بصف عطوم فس و١ ”رانب | "فعمل ثم هزم اك ؤرعم ل



 ة!طعراصراقبلا وب للان عجل هلع ل كيلا ىف فما ىاركلا نم ]ف هلع« جالك راما قتال اقدالتاد جنن لاب لظروف لع ل لاشلا عون نمنركال سا عزل انف هل
 ةدعدص لاك |قريطارلاموجلى صم نعل |يبيبرا نلامائايقو اولا توشك ما ةج» نا ىل اكيزير اش قوق هغ ل« ذاب ياواد توفل يوتا نايل لولو نحب ةصموبو ديب سايق

 لطبل او ا مول ىا ها اعيجترسلا مت ايرلو تش# رايات اخ ترضع هيكل وملف هدلء صامل عاين ولات قرد
 ا ةئاسلا تابلا د تارئانةتالضافلا ونس ةيرعا ةيقر شوا عيل اهثدا تسب ورجأ مل | دست بجرم دما ريس نعمل |و| |

 3 كرا 0 "اراص لوف اهبطرت 0-3 ا ل ارش مكروه هله لا ارذسلل تدزن نام ىا نبى انشر هث
 0-0 ماكارسجو تيتو هل لما سل
 م 11 و ُ للا ودو وبلا ل هلل لاء هيما م ةد اعيد ايكو لا

 6 لد ىلا يي هلداجلملو# علط به الل نا ك|
 كلا الس وأ لفل ماقام انو ل جم انزوجقزولا
 0 ١مم ايبن الإ لق زلال لانو لباب
 0 السل ىأ كراع طارعانلا نيثىا لمفتسم الإ
 ا ف حلك مرر اولط يذلا انا دوميلا سعال
 هربوا 0 20

 1طن وسل 6 او رمشل اىأ)

 1 رت ا ريس مقا
 الر 7 كامي نزيل مدحل لال ذل 00 الو

 0 قضوا لبقاب لتس ار (نلسرإ اي رى تاو
 020 ااا اقلا

 لسع ىقو از ل باوثلإ لذ دا ةعاطل ماى وركذ اف لول لل اسرإب
 ا ارمررسال لول اكس نوت
 وو ماعلارعن صا ارك نمو حرر اشم لع ى رجا لعد كراع
 ءاثل ما زخم |ةرزعملاب نورك انرلوق هلثث لع تالق ك
 الن [؛صالخال | وا يك اوفو نواب وا لاونلاو لاوس اب واماطعلاو

 دعبل ا نال سر نوعلا, وق حلل كراس 5 اهلاو تاباناد|
 ا عاب يهمل يو زحام ريم اهدعا نيت
 نمره نرياصلاو نع نير .وصتلاو نولإب عل

 ناكوررب قف فس تلزن الإ هب لا ولوقتال5ملوق كلي قمل
 اهنا نيا ال ترش نول [ نيل

 هلا لك اوعيضو |وق [ دكر الويب نول انما د ن كولش نا
 مرااوعد

 .ةيارنا ةابصوام احا لملوق هلل «مراقنا لإ ضال
 الات طلسم زا لالا مم اشيالاينرل لب ابكت سل حدرلاو
 روبط لص ملم هلق هاصرر تمت اوان ايبلع عرالطالا
 هل ماير ناس د يساافاب يوهلصو عم لص اجر
 ايرك لد اصلا ىلرملا عظاروطل لل "فاوجا فس ايجابي إلف علصلا
 ران أمب الا الن ( :ةقلخمم ل ةروصل هزبب هلك ةسامإ امندادابإ ايرشتو

 اميز لا ىف تيتاباف وادا كاملا سعاد

 اللا 2000 000 اماغنو لولا
 ويصل د لسلام تلم تلات

 كلذ 211 ان نيا هاري لا ريبسلا
 قولنا لضاوب كل هلل ماك ةركشملاو 7 كسهادي

 راتب ةرجاباملا كا ىو اضل الق نى واول نيبحلا فس
 د اركاد تبل انيزع كرزقل ب ب أمقنخ لما شل |رصسصصكو عرادرالا

 و ثفاثكما اليس نان هلك
 11 اخنإ لاس

 7 58 9, د وذ لأ رولا صوت ذا جو 20-4
 ماعلا نمد يطملار ابطال تلا نالت الاد عاص ها ندومز رات

 واتس نينا ل لش لع بالا اماشرعل ل

 ءام/ازلو اشرلا ايا
 ىلا يراشإ تاما زوق هلا هذ تاززفا# ةانم لاق

 ائا لق كلزلا تاوما بى توزح ا ديم ا لع عرف تادءالا نا

 اعضتلا د

 ترك كاط لأنا هر سابع نب الع ع تس مالمالا ىف خد نب لوأ دال د يكل ورك
 هك وده ل

 2 اوال راضون كلا ان 15:57 5
 م الوش .داعاطلالا أور هاري ١ ةمةءاؤىف :ةنالصو ماا

 ثيحرر 0 ف2 وب كلغ هلل ا دي
 1 7 برقة دع 3

 د 0 تا 0 1 حوت 0
 ىلا قمرا لازم 2 0
 نيكرشل ]وانتا ة ب هيجل مدا تنيلو اا يغاال هلاؤ هدأ
 يأ نطل ة0اظفال ذا 0ر١ ارت فلا مما ابان
 00 انيوط ول دولا هلك كيلع دحشلز كج عملا ل صتمراثتسألا
 ندرس حلم كسبت عملي اربي 06 قار يانا عفط صالانإ انساب 0

 دج 32015 هدام جات راقب الاول تا
 0 لركن ديفا تقلا ولو 1

 اسفناف نك كم خب رتل 3ك ءانعم.ليق 051[ «غيبملاو ةلصلابو1رك 1
 . نول دلي 00 سقت ريا ىف نك 000000 8

 اهرتلكناباب محتاج | عاطل عررقلاب ة>لارع ونيس وبما نين مي يصحل
 ماوي م 2 ل 1 15 وارد /

 50511 رخام قل دن دا دين نع
 ا تولاو ٍض انزل تقاير الادراج لاَوملارس لب ف
 2 18 ااا رش ةوامز جمس راو اتا 5
 ا ا 0و بناوةرخلاىع © هد او شي رانا) هفياريبعو عام ويث]اوؤؤلب بيع

 ية سأف نفطا قلك |طعونلا اربعمنا رفد يلع لجلال هج عجاربيصلا خّحراسا نم
 رك أ سلسال

 نال يعن فقول قفا ةدضديباصا نيا اول اباوصلا ىلا هونت لوم كرلواو نه تيوو نتافخم ةوص قطعت | 2 يستلم دلو ل لئلا جي نا 0 نو قت تعب سنوى لا دععرف م ءاوملا 0 ا دكادوبا ةاور يصموبف ولا "سا لكلا ففحأ عما نهامن شاع تلاقف
 20 55 1 ل لو دلل كراع« نزلا ةلسامام افلا باياولق .٠٠

 الا ةسرمترلا م م ةولشلا ىف اور ازك رمل ام ه) او "ليسا ار ابخال | ميف عمت اريل بالم ٍ ام يلو خةوارا هسرما د ةباصإو ةرم عن اطع ىاءاغب
 دلما لة نر الباص تيبس ير مول 10 ْ ما
 لق ؛مايصو الص تكن اوشا ترف ثلا عع ن د نافل باو رمايسو الم تكن اولا ةدقفرملا عراطا نيمالسلاو ةولصل ا يلعن سراشلا عيني ا
 لاننا حئلاوبو نيرباصلل تملا هل اوصنم نوي إس جد يرام لا كيذلارلوق مك: كلاشلا نإ نير ناييشلا نع هزم ا هتديلاد ناينلابقوبعكادذوب كسلا ذل نحمل | .لع نلطاو ا

 مبا اذ | نم يطرشل | تاما ادتبم نوكي لإ علرارلأ ناتج يك نو علال نع نإ لح لئكد سهو نزلا ىىا توزع اه تييرجدا همر قم كوي نا ثلاثآ عسملا كئو ضني
 لوز لووجو ةرعلا هرب
 | ١ تاعضإ يطرد كلسا ا نإ هس رلك لاعبا لراديو بر لسإ جر

 -04ا/نررب ب كلا وراشقلم اه ميل عزب يسكن ظغتلا قاف ن لبنا لب اانا كس نيس, ل١ تاولصررط
 لا نق تت رع ومب شمر



 زافلا 0 ش امجو لبق عروررها مالا بلعاوو مذ | ةأمايلع تمجد الةرطا ىدرشلا فسم ايل طعنالافصلا ىلا ةورااواذصلا نارلوت لس

 تبيزادشاب ىاشل ىهلب يا رمش حرارصلا فد ىداضيب ها ءالعلا ىو ةرعش عمر و جلع لمثا» نيا ايف ماهي ملا عضاوملارث سل [ دارها ورشل ا نير اه نا جلا تفارق كسا برا نيد مالع إل و حل
 . نر اظل ه1 هيلع حاج الك لو كغ »مها ةرايزل نم اببلصاو ع ناكر اا كسرنا ةرععرلرصلا فسد لبا نها بيتر شنو فلم الك سو ىرخللا يا د الا مب اضم مايرلصا هرلوق كلكم ارث ها تدابع» ش
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 لو رعود رح نفع عمججني دلع ةئارعش اهشوزم ةنفئالبج ةوَاةَعَضلاَن 22 ف رن همر دما ل طا هدب ضم منا حو
 ءاطلا ىف ليضلاف ءانل ماعدا فوري لا حاجته ةايزلا دبصقلا اماصاو ةوعلاو الا
 ". نانص | ممطعماكن فلأن اكةيلهاجل لهاا كاذلا لا وثاتل كلنا عبسا مب عجئابأق
 ةزرلاءافص لاكي ل 5 نر هل 8
 اسرمحا نك اور وجو عرب نوي ىناشل لاو يخل زاجل او ةداو طف فري ىسارا قنا بحن إنتوا فرم

 نانا ورافصل فحل ربما لدي ىقيدلا هاوروسلا ةيلع مكمل قب وجم , ”خناةر قصصا همم ال ٠ و وأن داغشسلا كا 20
 7 ققصع ٠ . 2 0 ما( تل ”انم ة”يها وو

 ملل عفى خيري همف نط اذ دايفواموزج اطل شنو ين أميل, عاق و عولُي ناقل
 الأ نورين نشل اذ لزتو بك لكيلع بقالب ممل ماس هللا دا زينا طن اه 5 زووم ا يلا ١ 3 0-2 1 0125714 5 بلعول .
 2 م أنو ا 3 د مداح رب تعن مولاة 1 ا 3 0 ١ ياكل ثم

 ,١ 5 ٍ 0 اشاعات ورح موو ._ر

 هجم" نحلل ماع ءاودلاب ةوق اكوا هم لا ثلا نونو معلب انهت عبي

 نينمؤلاب 0ك نا يبق وكما ةيوانؤنا ورم ءارتضاو كل ذرع
 لة مريع لاقل نات
 ”كأيملعابع لول نلإازنلاوا ةنيسل لعوب زلنا لليقو ماعلبق سانا وذنجلاءايندلا) كاذ كل 5 ميول © كوكا . هقسوبي با نا

 اكانوبب زر وقل دع ةطب كيفن 0-0 ,”ي 2 ٠65٠6١ 5 نأ مام 26 00 و لاك 2127
 اق ان

 ١

 ميلان ريا دهاحاارم|مفايوضرفلا وتلا قات لزنف كيل رع أ وبلط
 تارا نمل مقام ةؤمبسيز الوعل ىف تي | رضسلاوقلاَوايضقنلاو ةدايزلاو حلاو س١١ ص مترا ع هَ 0 و . س(اع) .ءزإ

 هل و رقامم همم ل 7 71و 7 د حض مرا مي ا 12173
 هيرو قسد اسي يلب ابنا ضو ارباح ةرطم منيره نيم لني لاو
 : , ج1 3 هلم 016 ري دل لا

 اد [ةتيوأبونج أ ييلقنولب رار حملا بصل رو جيفال بو نراه

 21 ةالجلب شلااةرامتلا قمل ءاش ثيحل ايسيهنب مبلل ندرك مهلا
 هيغىاوثلا نود نحن سأل نِدَؤ ن دربه نوقع وقل لأدت هنين حلك د ا ف مر ارب ها ةحيسحسم و

 ا نما تييلاك ل مك انكم او يظعتلرمُ 2ك امانصا دار
 ع نم هلا لا ةرشلا فول لدررأإ عال سالما

 لعايرصبن كر والا ىلا ةرشلا يف نول د هرانكلاو هلأ ب هنعنول سالما هازال مح
 هلسإو تتيح 6
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 ال اومالا قافن) عرشنال] نسب نالد ابجلاو ير ) نس عما ومرلبق اهيل طابت

 و ضفاذ/ا عرزنب بوصنم ]ريض ن ىلا كين راش ربل وق هش املا نارا بأ:

 .لاسالا ىل ةفلابم جريبتل ىف باوثلاب ةعاطلا لس ابل ىلاعترشلا نأ

 تأ رمت نفيا زطابلا نو رطل شيكررمانلا هل نك نوت م اناث ٠
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 , 5 كيدانلفصاولاق امال زتوؤ لمد 1
 و0 م اوهوهلاملا لا فصال ةناذإ ليظنال لاول لدم دار ىلا فسلم

 (ةةءاروؤت

 ةورط اد افصل نيب نعسلا نإ لح عراجالا نا ملع ا وو سابع نين
000 

 قلل نال فيعشوب و يواضيبلا لاؤرزجلا منسم ميول نافرهلع حرانالف ىل اعترلوقل سابع
 بجاوهازتفينصى ا نكد رهف يالف بتول ا عح كس لعادل اذوب | لدي عزنا
 ل .اوترشل ناي اوعس سف ريلع سدا لص وقل نكر دا ف اشلاو تكلا نو ميم
 # مرسلا ءرب امباةدبا شلعرسلا ديل اقتو وريغو قسم | هاور تملا ا

 لاق اشن اوما سا وريد وق حش :ةرينملا عرارسل ىف اذكر لسا هراغصلا
 ترش الو اعرشد ممكلورولذملا ثيدبل مرلإر جبة يجاو رن, ةفيزصولا انما

 ف ركاشلا تسمن نا ىلا ةراشا يلع جانال املوق هله »سابع نب ا ةارتهي

 مشل كيف فذ هريلع مان الل ظن اوه رغللا كسيكأش لا نإ مرلحمور بعل
 م اقاورشلا باوك لعاب و ايشورجا نصت الفل زوحإب عسسإ براك ل تصقو لاحم
 كسا ةزراشا هيفو طع لاشرشنلا كاتم انو هانا ري عروطت وسو لاق اقسام
 درتي لوعغد(لاقراشزرفلا رقى انلرلأ هلل« قله دعو قا

 كارا |نا كساراشإو1لةريطتلا لص تعلو تلا الو لل | دريد 0
 هك قرط رشا صفو مرا راكم ار عضوم فس وريغع تو هرنلا لن الان اني

 ماكر بسس ع ادعقت ء غنم اراب الرع نامل كا نإ مولعمو ضلي تك ناو
 نادت كالذو ناعكلا نيدعلال كلذ كل قس عال ربنا ىلا ىعالا نق يلا
 مالو لعق ىزلا وم و وضم سرب "عضو لا ب نارقو فخاد ورتس درج

 نرلا)وصا نايب حم نش نا لس ىلدت جالا هزي و هيلا ةراشم الا تيرم
 ايلا عم يرشلا ماحس نءابيشس ل ابلرت امد اجا ن اكل نيلقعلا لئلا
 سغلل نامبواف!لصتس انننتسم ا نازل الريل وت جلل عزم مدعو! ادن حبيل |
 دارط اضرار | ند كسا برا إلا فلذا تبتسم ميد ىارل وق هلكت ب لحم
 عسا ىلإ ةدابعو لئرهارق اقسم ان ب ورمل ا 9 لصقل ب لو صن نجس ايف علل |
 ايجات ل والا لقد ىددجتل ا اماود نايبر بعل قوشلا امس اودل ناسانبو
 سايقلا مويرافكن | نال اع لت ساس د ملوق هلع سما ارمي أذبو
 ينال رب اهتم مقبل | سس انلا مب مب ال نونسول لبق ءاضعب مح عم

 هراخإ | 0
 ارقي افرازل كس طلاب لسا بلع رلوث جلال ريكو فاشل بحاص
 هذ نال ليس لزنورلوق هلع ىمرانلا لوغد ملتي ميرلا نعل
 ا 0 ةروصأ | تس اكاد 0

 تارت يمل | حاينص مس و ن ينال لو مبسل كا ذ 1| اول اكو بيرعل | )وكم
 لل ةراشسإ ةداستل قمل ار ا

 و اجبلاضلامماورلا ملوق لش م تراالاددعت عبر ةدمول اب رك يجو
 نال ال عضوم نمالرب عقرر عضوم ا شدتسملا ومالا ملوقو ملف طرح و
 اتيررخو وب نلعب نمرلا لوقو ءل دب الاب عشر د مسيف تلم ا وز عضوم
 ه ضرالاو تاومسلا ناذىف نارلوف هلل م عرراشل ا هردق الك ف هزمت
 لئالا نود نا اهتحا تفل ات تاقبطاسج | نيروبمل اوه امل تاومسلا عر

 ري الانقف قوفل | صرال | ىبو ةدحاو رسمت ضرالا نالوز وعسل اوإ]ره
 كيسا عب الاه ىل نسا نبي بس الو ملوق هلل تدمر | فال
 فعل لقشلا نإ عر عاتم ا امس عسا تال ةركوم ابن وكل اعزفسإ
 كسار يثي تاراهتلا نملوف هلل لرب لقس | ىلا لوزنل هسا بوس
 راشارشنورلوق للكس لا, ّيرصم ا لبقو تبل المل ءابلاو ”لوصوم ١ نإ
 مب اعلا يرتعل لع_نوكف اح لك وطعم ثب و لوق نإ ىلإ ب ملوتب
 مقالسع اليل وق كلل حرص مما لاس ارؤ سكن! بصح بص لق لش
 ارو طوسلاو بيس رق العك نب اك تاسومحلا ل نعل اى سووا نلعتم
 عراصلا لوران نوعا اهب وو ةموصتاو با و ااهكى امم فد. خفلاب و
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 بح وجل بقوريلا نوير فسر شل اب كورقي ل ام الردى هيمو نم ووسيل نير ثلا نومك امل مانصالا نوبك لامك سلا وق كطفل ٠ لب اعلن او كس ءلدالا توم حم ديدعلا ضب لك وجبل وقفل نا
 0 اب ا ا لاري يف انورماع ترا زفر اهدي طلاب سيرت يلفت نتن ىلإ رئت صتتل وف هلكت د ادشلا ندنضملا
 ا. ىعاملاكرعوقو نفكر سعب لشنسسا لع
 |مووعسل | كسإ و كرادملا ةساكم ا ايظحنار ما تءارل كو

 تسرتتو و كسا بطال حنو | هميلعرشلا لص لوسرلل باطلا نإ دعس وماشو عفان عيناقوفلاماسلاب هسرتولو ل اهترلوق فو باوبانب ا هظظعارما تيارا 3 لل نمل
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 ريموفلاو امل ةرارق لعد هدعإ باوك يدق بس انل اف رمان موب ريل ل ومحد مايل ةارق ال ةرج اظرتبس ان ادريلع ادم مين اقوطلا ةرارقى عدردقو زم ةوقلا نارلقن عارتوم است ءايلا ةراق ل كسا ياا دلع
 فس مالكو فالغريفو لش انزل ديلا نملادبالا يعل شال نك ل ارب الا عال لوعفملا نم الدب لجول ويلا ايرشا هك رظوس كباذعلا ندييز ا تسلق نمر وق هلل »ل ارد ررَعئ ب سانلاف ثدنح باهر يلع

 يلا مالو المرا تلات طل اعتلال[ للضا ول اكل لا نيذل رت ذا لوقلر يفت بال اورخن | لل تشن اهلا: ليل لل و طل ةاهتسو بي ؤكلاب لمبلاو نس لل بل نيم ل صفلا عراسا نو هز ارج لك لدي عضاوم
 مصلو نييوشملاو نمعل ايلا نيقل لل مق رضل زوار دقو لو جل ١ بابسس] لاشيإ بسد وش مديربوأر باذعد نيو رو لاشلا ناعب ايدك اك !رئروو شكاوي مار نو ير نيك ت لاع لارو يسرافلاب جلا فحضرعا
 نتعب ءابلا نا احا يرع] و تك رب فوطعم ال نصوبتملاو اييالا نلاطوب هر نسا تب مقر يل اعف و ]متى اريل اعلاد نزلا ن/ل اص بانعلا ادارو نإ كسايراش|دقريدقت دو ورغد ىابعلار فل

 نه 02 مس ب تشل ترا ةاجا بابان بيبك تل دلت
 لولا ملوق قدشن الا بابسإلا م/تعطقمس١ :نرعتللوا مب ةلوصوم بابسا
 ىرقإة فم ع اني هيل نال اح ةيكوزعباعلاو ةلقلا هَل نكاح اذاذحمبا مدس ةيماتبال لعوتس رش ارا رملي دك َ وو أ مع حست ول رج ع 52 : "١ حرارصلاا ىف اذك اضتاو 2 يي تكي ةلصو عئراصلا عت وواولا مل, زصو
 ريل : 0 الكرم اربد ةانل تيل عملو نإ باوجسا اجل و حلش » عج ارك
 1 دسم سا امور ير برب قدم سلا عازل فلو ينتاب مري نم قلط لو مقملا وم خد كلذل قنا دب تصب ذ اكمل هلل

 احم تقود وحش ةردقلازاو هَل نرش يندلا لارطظلى علا وزو با عوزيإوعفللا

 رم لاى اوعي سداد ليقدازعل هبة اننارنع دما زلال ةمقلاووهجل
 قلو برقا م تهيئ رن لطفطع دققت بنو رق الضاوي
 56 27 يت 72 ّْ 17 0 واولا لجل عاجالا ىا

 مانا نبتس يندم عجم ينكرون نيولوك ةولا م جل ايندلا 3 مادنأك
 تلم ضعب ريو دبع انامل كِل لن باوجأر اتم مطل وويلادأتو هع راد نيعوبتيلاوأ

 هكيمهأمو ولعت ارا ن) احا |عاهللا يرضع | , 21ر12 2 دولا
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 ناورصبلا ور نسال مب اعا نى لاعمل# هلل لاو ةءادالا ميلاراشل او

 دعا نابكو لعت اب ئورلا نا هلي سرب لاف ثلاث ث بلقلا يود بدير
 احا شان ةئالثل ىرعتف يلف وح | ىلاشلاو ننال سرحتف  نرصب نكن ا
 بلقلامل اناكبهرللاو مدنلا ةرغورك ناف ةديمش تانى تاءادنرلو# لطب

 يلب اهلا ىف بيست رن الدقن اس عجل بساوسلا ل وق لكم روس وبا ١
 نبالاقىاوكاو ل اسولا وري املاك |ومورل و ابك للاب الو اهبل بشي فو صل
 قبورضيفت ىف, مقمدماحلاد مولا تيماوس ومرت نزلا تلا تازنس
 الورم ليال باطخ اد نابيزثلو ةلفر» 37 بو ع ازخو ”وصعص ن رماه

 نعي ا لاعرلوق هللا” لوزنلا ثبت نه كلز نافزتنمب ةروسلا قو ا
 0 الالع نيل اعضرال ا ىفاممرلوقو ب |لوعفم ال الج رعكر تو لعرالل
 مبرعلا ف رعوا عرشل ا ميبطتسم ايف نا الالعروقل سا ةركوبرل ة هلك
 نم هلع 2 هللا برر كاس لم! مةر/ ايد | - ١ | مج ةديوي فص وكي ازب لحي انلا هزل سا لوف اني ازلتس وز ل هلع
 ازلتسمواركعم ةفصارنط ل اج لا وو لات ا ا وسلاو 67 | مهيد زن قرط فاضمريوقكى لا راش ساكت دبدترل أ لذ كلررءال اهدا

 .لنص ووو ل ١ د يي وريم لق . تهوي مر| | ءاعدقو يرعتم اال مذاللا ناب نسثا عل ةدارحلا نسر لوق لش "١ ساوس
 ثول ررك مايا ةوادعلاز بنور عوحل هن) يذاو طنطا طخ طخ اوعي 0 لأب آبل سرايا ماقمابسانلا دال نيا
 5 20 2 م س2 لام ١ 8 0 ذل 2 ملوث هلل كانرمإحب او بئاوسلا يرتد مانصالا ةدابعن بلو تلاعب نول شل

 ادافكلاو 00 كل هلل قع اوأوقن نأ دواريبقلا ع ْ يا تس مالا ترا اكد رك راع

 : أ عير ل دان ا 7 جد _ ىلإ ره | عب دموع ةدياملا سايت قايسوابنوقتي
 داع ا ُنِجوْْيفل مونت لب الوقاَبطل ليل ةيجيتلاز ازيك ل اماوعبا 2 ةمعا روش ا نل
 الو نيرلامانايقَرْؤَ 00 تيلاقنادلاونوسليرغيفانفلا 41 ث٠كاد دهن دما” كاك 7ع ا١اعع 5 : "الل عم كاوورلا ىاراجالل هدر او سدت
 6 ف 0 »0 غ 1 ا هلام دا 3ع لوم امنإو قع ىديلاب نال 5 الوعي نول

 قييم عدل كارلا ايلا حصل تمورل]ةزمهلا قخالعر ورسم انين لشكاوذكنا انزل 1 11 0 0

 كس ا ا
 2 ن2 ةحسأ سد . و ا ب ا أ | ف هيلا هد حس لفل ةيلرسلا تدق ورد ىدبلا لإ

 نما اونمأ بِنَا اهأي ظعوملا 0 1 01 ج8 -ىهقن الواي عاروض مست للا ذلا ناناد اه عبل الاكل وذكاء نال
 7222 فلام م 3877| 2 27و نما اد 22 ا | ةامرل و اؤ 0 اوبو ىمسلا ىلإ ىكارلر لزم

 مايلع مزح امنإ 0لتر . نارك لحالي 29 و 2 اانا تيسير ا 1
 ب ش 58 تاق ل ١ . ِ - ةاداسابلاغب اك ةرشلاة داع ترجاونس؟ن يزل / هلك جف نباو
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 | مال ارجو ةرب 0 و قر وأ ساعة ا تاع ريع 3
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 - ٌ مر اوطتنس ل. اول عم :لارلزلا نع بفرع نم غفر لا ىئارتت مسا نإ هيلع رس ىح عر قولا

 فثمب ٠ را اناني هر 2 2 7و 9 ١ 2 9 ا] عب تفلوزم ' 3 -- )0 0 9 .
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 مع 4 1 0 . 2 ككل < الد 0 9 اه ا

 نمو ارح ايز وطعام ارم هنو نموؤلا وةك طعون ثوان لهآ جاره ئ:ى ا 0
 أاهئامكرولي اقيرافكلا كتروازيالو يف كل لتفل روك امكتم كش مما مف لاتقلا (ح ا و7 0
 م 5 2 00 ا و و اس ل | | ولاكن يذلا نم رو لسا مر !ىب !اولحتا ا 122

 نوير اواا وع طتسإز] فكل ةويد نكمل درى قكنونمؤلا ع 2 ووعد 6 تكذب انكي
 | 000-02 أ تاطب تار 21 9و ويوم ح27 ميسا زل هيلع لجون سلا لبا لع

 كديهيالو ليف هلع لطم هللا جرو هنادي لع جولي بقال اج 1 رونتض افا ان لل : ٠ ع 4 تيونعاةمقلا نواورغ اهلا. ثلإ .رع ما ءمايتعاا ري
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 لوقالبس كزلزلاف لوس ل اعف و زلز هيرقسلا نوي خال ة:لشنو لوتي بض
 نرخ لعب وصن يشل صن قدر وق كلش ”٠ قتيف لم ف ضأ. نيلضلا اكو
 تبمرجالإ فرصتتال نامز رظؤدورخومأ تيسر صلو مدس بخ عد عضوم فور

 1 "هللا حب | نمل ادب جس رفوصوم كتل | تم اكأملو طي اب او دييطكل ار يخيل سلال الا
 25 1100 كرش ظ 5 : ذ رمال دي ثوب ان فيصؤتلا بجو نا لع

 0 اال سون تك رت رو
 رن يلا ءاومم | نيلا نإ لزنرج ا مهل ل صتيالؤرئرالا نيد اول | لأ وقل خوش جالا دبف فل دجلا يطول الف عرسلا لفل اطخ نا ادع ناكل
 00 0وبونم | نْيزلا نإ لزنرجامهل ان '؟.| مو قشر مولر الذل هسا وقري فص نملشل لق

 0 اا م لف ل( املك“ ]| :دسديفل تغصو اناا شن ا ءاتءالازاجوورجربلو اتبع لاق سإ اننم

 لوصول لعن طحا مدقيالذإ دم حاد صو للك رفلورل# فطع نا ريطد رولايو مارك ارسل | نكدرسلا لب نكدصو ارتلا ل جسدك اذوطغم لج ىرشخخإلا حرب مارك ريس نكصورل وق هلت
ل نع باج اف نم عرار فل بق شما لع ضطعلازؤجالو لوصوملا ننس ءلصلا لعن وطحمل للا طكسمانب ةلصلا هلع نمطعلا

 لصف ال داك لو عروس اهبداحت اهدصلا عرج سن[ ل فكن |ب تيطاح هس يش

 اهل لاق رلاحب يلا ف اضملااقباو ب اضما زم ب اب نمد او ىداضيبلا هاذ ا باطن ىبو نك دفا يعن مارح ارجمادصو دش هريلع مق زينل وفل ناالا مارح ا ميسم ازوت بقع رفلو عضوم نإ
 امكن اكأر ثا سا ريف لاشقلا نرملوف تلح كاس اسنلا فق اييوراجا ةداعار ين سدر ريض لع نيطعلا لعاب او شاوي نضالاو نوبفوك از اجو مارا مجسل )5 رك عسا ب ىف املا لع ثوطعسدا

 هلا لوف هريمقل ف هزج يشل باوجو دوعسلا ىلإ قتيلا ملودربب قلتم وعاطتسسا نا ملول قلص +٠ نايبلا وم ىف اذكماري ملا يف ىرضحلا لم عطنا سس لعل نري وق هل ايم
 دار الأ اردلا ىف ممع بايعاوررك نود ببسلا ث اهزوكل ةدحاو شدا فساينوكع ب ديقملا لحب 0

 الخ عامرلوك تلت لاو ىضاشلل الغ ةولصلا اق فيي ىلا دنعسمزإي قاب تقااو لسا مث دتراث لص نمد ثفالثلا تارك نمد ابلغ توملاب اشو ةدرلاب لدا ةدولخاو اطابحالا نتاج و نيل ألاف
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 5 0 1 ا رمادا لري 7 6 يا قرير تاىتيلعا راو هل هداف ذ كلا نام يملا قبل يبل ال م ىف ناار اغا يد داع الرق هلع هلا سانسا ردم 1 ذل
 2 درو اربو ريب وزب نيردولع بي ايم لكفولار حشسأو جنا للتماو 0 / كيلر ماولاوذفلامالالامالزالا ى ردا رشف تاكا
 ا نر يل ريو ىريلع لانرضيتايزودإ لا ةاهزس ل دهم ئادلا بر يقرر نايس ارو م فلا غل
 0 0 نلت فالس 1 لاك نال ان قل: لسد ار ابطا رتل ناقل نذا 0 بو ارز قفلا اء ابصلا) 010 اتزان رخل 2000006 ابني ايضنالا

 0 .ةيوضاواتووواثسأ_ لعبا مسام | لوقيلس ا ءناكأزلر ب ان لف شا نازل ىلا ثيصد ءاوذ أوءاورب تملا | ثدمل للرب ءاوداادءافشيي سيد الا ةراش ا اريتمفنلا يلو حرفا ائزللا قف الع تالا ,/
 ل حب تارا 7 ل

 0 0 كبيرا نول يفطماو هياوث طا َتحر نر كيبوأ هنيد»ل كل وشد للبس او نهاج وره اصوا يس 7 سرا ل 8 7757 7 2001و :
 ىهذانماهدقتع و اهبرشو دانا م اف مادبا بع عالقنالا بليل ايل مف 110م5 شلللوقو <ةاشلاو ةمالا نم نسب لص لولا, ةدا قول ببر 0 يع و ءاترمال سارت 00 0 جالاءزب سته لقاقطماامايلج ل ةرلصلا تقرأ 157 51 3 27257257 7
 تا: ليقيولااقيو رو تزاهالا تا 4 اساقلا نماينأفنيطى إي 1 فيك لال اصاو 9 فلو

 م -- ل تاشالا) 244
 رلحش ساو كتان « لالالا بساع ول ل 8 توفت ذام كن وامس 0 نال نورا عم اد واهو تاز مصب ىرثولا تاضاوبو حلت يضر اعادشنما| نولي ك ابل! ل 7 سدر 7

 عب [ىوقفيلا ذارلوق حلف روب ور يقو دوعسلا ىلإ ىلا ذك شجب رف جس فاول ايس كادمب نفنمان اول اسم ضاو عممبا ندرك ألان وقفغاذ اب فيراتي قو قدرك نونو الى تلات لق يد
 ع قى ميشال يسار هاش دال 4 ا 5 ' تالا وكل هند ع يورك نييك زكوهرلتت ف :رلأب ةءاو

 و صو ف 8م و | ءارق 0 2 7 2 77

 ١ 0 لوؤهلن ل 0 10 : دمة اس9 جحا نم هنوت ”ليامو وقسلا نع كنسي 1 ملصالاب نو نخآتن ا ةرولاو

 اانا لو هلم هسا او نفنم اثم ورعئر اكل والا لاوسلا 00 2 20 2 0 ج7 «ةرحوادأدعبلاوحنص وهل اوما نمره اداو) نا
 نانرارلت

 رعاطعا | ىثلإ ل ا ا ايو وادا
 دمج ادم غلجالو لزب لسا نقد راوجو وفعلا لرسلاض الل لاقي شم دبل 0 0 0177

 يان وبات 0 3 نكلشل اقفل ىرب اولاد كال اف و نى 8 2 2 مروطلا 0 واكآ داحس عشت
 0 ا دامها نيبو وكفى اها جنا كسير ركئاوخا

 ها. ف 'ورمول تيرقاكسم مؤاوغ "7 0 20001111

 1 ال هل ا طلم وسكس داس ا ا ل ادنى زاهي نب
 وفعل ارتفن يتلا نوقفنيليلوطلا ىلع بسعنلا حضرمي اداد سار ملك 2 داما ضرا ومؤمن مل +وز بس نال جبر ني

 كيري لزق حلل م لاود ا زاكب اكل وافرضلاوج بيتا تشن اجور لو بكل ااولوا نيزلا نم تنصخن اوةيآب تايب ايذب صوغان هاهم هسنلا ىادتلص نوقفنيو ىذلا حبا زودلص حاز هرضو ارتب( لجرفرن 2 6 1 9 كنصن 1
 ىاتبلاارلدو 00 القات داش 5 00 1 لقدم كلو 9

 111111 نود اغا عانيت لاتيلا ا اسلىع وني مه انمؤينتالذ يابا اا هد اتي
 ظ 0 0 شلت اشلاىف 0 تا لرب ذل 21و ةيووقب تالت ا هوذا بل بجو لزملاىاَرقلاو
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 ا اشوانىراشابلوق سبر
 و 7 ةقشلا ورم هش شمومايرلا لاك عرف لل« 2 1

 الالبان ال ةيرنكلا امل تلو اىلؤ هلم 5264 1 ه6 م سة ال لاو
 7 0 اتلاتوشانييالموبلا تااقر هلو نق ىاوم لق ديفوآ ضل, لفي أد مول يف ىلا نجلا نعت 1 2و نوظعتي
 نال « باتكلا اونو اع ربذلا نع تانسيلاو إرقل تصسخ . ا م ا ا نو 2 1 517 5 ا ا

 ياي تر لكاذلو نادعكب .داووطتبجادق اهنرلا قل نزلا تو نزلي دس رام راهب رشم رمل ةنموم حالو ىا لاجل: لإ اىلو لق كلم لال 3 ىف اضيا
 او ناكض نعد 2و ”اهولو ل أسلاا يا م ري 2 27 2

 0 اريج 2 كك اد نيبو كيو بيئي بعمان ايغلاوو رد هلراجرمثيحنم
 0 0 17 11111 0 1 سرحت است 20 ترانا نم نيو ية بو لا

 رخال عدرا نالخا 0 0 م ىدابلا خصب لطي ماهم ا اذ ل مازعلا 0 مو رظ نري حور او
 وو يصل 0 000 1 هريلرشما 00 امجد و : يلدا عتوزتل هلطرلا»

 نيف راش نييالو ا انئاءابن/ن يان الففىداصنلااءاد ماها مرته ارب| نبال حرت اوبل صت امري ناكر تير دا قح ورا, ضب ءانلاور در اكرربب اوال :ن
 صم 0 6 | سيريسلاوبو 0 نير 4 5 اطل ته ل وودي كك
 3 ل ىلاذل ارفق لدالإ 0 0 اف لم سيك ل ذس ة قو القل طباشياانرقدارإ الذ زوال تين ا لقبر ناكمن لوا
 0 رق - 0 0 سا 0 ىو لا فيضرلا بيو ماظن هلل وقح
 زامل صوفا 20 رض 1 0 ماج يرن للاقت وذح اضل نا ل لركن لكوا
 اتا رلجدا ةرادتسم نأ ةدادتسم نبل نادزاإ دايت يا ا وا ع مالا ترابتع ادار لت ثا

 ] 0 دعم مس سلا اكن يشاو يلام نتبب ةيازؤتساو رت الو هل مد



 رجلا ور يسلق ملايات وزار جريت و هلع + سس رنا 0 زكي با متلعبإ

 خاطر ني ادب نا العز ليد ببر امل يرش اقل لأ هلع لسا ليرد
 تلثماونادر د رضوا مكاو تجتاكل وغسل ةضعلاو ل صيالوا دال كأول فلعزريت

 لاا نسل بسانما ناك الزي او اوزيل هش لبأ نا راطسل ب يا
 الدوال يرشتن عنيصاودعع امنوا ورت فارق فال نال زون الاول جاد ااررخب رقاب وراق واهو ارتتلوبإ ا يلصتب رقت اعاد 0 0
 ركئازاو تو همومنا اراراهحاو !رقابدينل لكي رااروغ ىلا كورد اعئارارف مانام تسال نسما اوتو تولة 0 7

 هكات الاوز تار دام نو رز صو نس لورعم كي/ نار خغالا ل مى تور عن نب يشب حا جرو رو ن !نرشتءارعلا تصدق حافر نب دل ربك لا اوله ببسي ناو ورم كلايصردريثكع
 ظ ١ لوقيلس |ضعب 0 تاق تاكل
 5 21 0 0س
 و اى [يبلص حلاو ارومالا امال, ءاغاف حرالص|لاو

 ةمينمأم اق تأرم ذا نمو !للوقلادر لزنرابداٌلبقاووكدجضاو دوم يق نمش ضي . |ذنقل علك فال ا ف طال نيدسلا ىلا 0
 نا ةيفوزما ىف اواو وعمل آ رو نهارا 5 اللواءاجادرب كت ورثرب ىدلا تمافاينمار ين ريض تيار نع : تطلع ذا يبان نيبترلال ع بطش شن
 :فلخاىا هتااولكماو اوتو بإب نت يزل نيؤر بوما روك اج نبأ 24 ١ 1 اشاد نعأ زلال نبسم 0

 ملاك رمادا نبا ريو اوت ورب 0 كنا يكول ميلدَص ةضرع دوا لنا لتتال جوزك داشبإ 76
 مل ةرئتارملان اخس رغغل نم نوع اثلارزع ةراغ ببي "راينا نم

 راق اب هت يس ا ومن ىف ةرافكال# 000 00 نيام
 5 / انلاوم 7 ع | انف اهلا ورانا لاو تع 0/1

 ةريقستر اع لة الا 101 9 0 1 قا 1

 ةارشمانا ذأ نال نمار 00 بول تبا 70113 لكاب#» الن : هاو لو
 ةاهدزللا ليزك رز لتحل لب شارع نجل ك صل فرالتاادامب

 ,انوفاخى ا مويس نننو ا ىلإ ةجتيسزعجبوقعلاريزكتبتملجحوغللا نم نآكاملروُفَع

2 

 هاير نلاقي ضن نم نر ة رابعة يدر شلا فد نيل نع
 رب ايلا اغادير الق هلط وي انحلال ركع يعل الرا ىنم
 نيا تنائلإو ةرح ةوراشملا تناكىإ تاء رم نال فلك
 ٍِى دره روفعمس | ناد طولا نيب ني 0 اقعد 1 0 د اقطدا نسال كل لق ةااومهل وفم اذ لوا لوا ندعلا نعاه رهو انرفاوعجرا5بلَو ناد درفت رعي رار اظن تلايدبل بيلو نبيا وخا ةعبرا سياكل لعتلصرو نوم شم

 2 لل ةيمس هللا ناْذَو وعقويلذاوسن يلعن ومرح نبق ووبجت فلكي ةأرداروط نم.( سرس هاش ! نار نيل علق هلن«كايبلا مدا فم اكرغا
 19 ا 0 0 دا فافطو انفو طركاسا
 دكا 2 طلو مشتري ء 0اس ةئينلال3 سير ميرمل سل :امهمزتب جميلع . نينو فلاعاذا ةراذللاب بجلد اسيد رك رسب( فلعوارشلا

 ا مه 5 عرب فيلكا ل شارت "رز كرز مظنتا رتتس مت شن 0 0 اريطلاوهو ناقلات رت عمق الطلا نيد نم طق ور كلت ملكتلا نعول شامت ثا ذب فلع مثيري لد يسعد وكت إثر فاشل ل
 0 دلتا سالف ريض : 2 نول مكلف يات ونل ني مؤلف نهرغالا نبل دنا ىاندو 7

 1: رك ك1 0
 الا ةرملا رياك عين نوارة سكر ةريفصلاو ةسيالاريغ رقاق هلم 0

 06 7 ريا( اولخل نهب تاير نعلن 1 نادطلا تل إئارلا# ث حرص اوبل, وفا شن لس الطلاب قلثلا
 !ضيئاراوك نمد 221 ل اولا 2 لكشاوةنسلاب نإرق سقف داتا ت انو بت ئل و

 ىىاشي 353 ريدو نهتجارج ى نه هوا نورا ركوة هلا وبلا و هنأب نمو د قاطو عومي ابويا لو ةملا يئن مى
 كداتسلاكلد ءااعقل لبورعبالقرملا ل الاهل عوكل رت ”ذييطالا لغو عرس يلة رلا
 انطو ةدجرازاوب طال رصق كعضيرف وهو ةأرلاراوضالا دمهم ادار نا صبزنلا نمز | لب يمت لنروىنلاىرلا بتعمل ذر يتلا نايت م

 لومبلو لذ اونا ىلع أرعلا ف سمات قوزيفل ق الفا عين ليم :ليضنتال نحو جلا قالطلاو ل راسل نب او

 2 0 لدوعأ راتإلا ل جلايلل بى الاعع ىف ااذب تا لاب
 تل ها !وةوثملا سح نمار ورعلاب ق وقح !نم قطعها ىَن 0 لري 0 0 . يحأ

 5م هكلم فري روما قلل يم رم يق سالمه نيعأط بوب قمل ىفةيضف أع 2 تنامورتل لعل ةيشبايف اتاشثإل لقال ىب
 1 2 !كالأل تسال |ايظل|ليوعتم ار قارا لك ولاد از

 اءكينمن ىلا تشى ونا ني !هقلتطوبد 2 27 , ديل 1 ليز
 ا بر 59027 لارين مرهم لم 0 و اءفرلا, زكاروو 2 ذأ

 : / / تيل الا او هانم ةؤصلا تيدأز ار ضلا د تيلألا ارقو نمل وثرملا ]عن طعإلا 0ر0 وردود
 تناعا تناك اذ ةرندك ا اوتار اذ ان لش ا تو ل ضل ضيا ى نك عز يسال 0

 دوباءاور ناتتض م امترعو ناييزطت لإ قالط 2 مثسل الك هلش م رلقالبات برع تن ان لغمل ضيفا تادؤ يتناك لاوضعم هاو ور 0 2 هيا

 تاكا لام تناك اهلل ل نادم اعوان عش انتاع تنادي اعتني و شيل تكلل لم 10 ا
 ساي تي للا لزرع نلاىاينارلورلوق م نأ لس الا زمن الطلا قالا قريت: تنير قو تطل وذا ض بل جاري ايجاتزلط تارت ضل لد لوث لسا ل اضحك
 مريب ةدحلاو نبتول نورِؤل نءالز ا ثييصلان ورب رارشل راب نمور ل كسإلاثءاورلوق احلل لتنال ائادصسخوراطناركو لمين لنا ع وراس لان
 ا السالامس كاك ايت بسد عاطل لق هلام ا لاضابا تاراتاتا ايات عارقراخ ليجو رئت انا ا لعاا سا 2

 قداص» نحس (وغلاو قالطلاس انلا تنااثألا تل لوفابإيريلن يو كيو ل تلاد لات يي عمان لارج ر اجج قاطو آرإ ل جر قلطفورمنلاّنلظرو كاز ننال ّ معلا اههجارد ايعجر



 1 سر لحل استر ررب تاي
 : بيل دما شأ تما” وزال ال 8 ]ملا ترف لل ىف سلع لنجل زو
 9 1 0 تياث "ارجو ضخ تا

 مقلم باق ناكر ايتلطءابل »العا ” [م اة ألا 51 هرب تاتازت

 ل طقم اورهتو اوزخاتلا لكل ألاف
 احيرزلا و حروزلل بو ”اموموزغشا أ انهما اتناول دهر ورشا وورع مقا اما

 بسلا اوورم اتلال ا لوك حط رمال كاف ا
 سر 501 ا 1 ممر غار عز ءام والبنت رهوي نلغازو نيد لعاا| لاش لمسراي تلات ثيرراس نا ع

 ارا /لوقل

 تيرا تانر 0 اا امى ايش عمت

 روش
 ىلا نيش ادرج تن هليكب ايسا#] لما نا ايلوزن
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 را الن كشر مردل

 تسول لري 000 ن/ىلا كل ؤركلب هل ىّذأآلَو هلأ تراه هيلا تنسحا نقاش ممبلوقب
 ١ ال مالكا ١ دو 2 1 ورب ب256 و

 0 ا 0 مدر لسحب افنا با أون رج كلذوشو هيلع هفوثو بحال
 2000 لائاسإ 4 . م

 6 2 هل

 را ص 0 ايئالا لص نء باخ م 0 3
 ا وو لاص نفل 02

 ا َنبلايءاب يزيواوق الان بقعا
 قف يزلاةق كى ٍ 0 َى ة0لاوَنملآناهروجاو أ

 0 0 و ردا مويلأ وللا نيؤتال قمبلايئنام سائلا سيلاَص

 3 0 لاف 0 3 روت نوت
 سوم لق هلك «رائ فلا نابل لا درب فلا ناعوت شر
 نانا سفن نير اه/تتلاد قالا الكرتون اقنالا نيب ت دافتلار ارا

 لة ولجم ادماقت وق ” ىلوثدلا نم "تنل اهبالا لل ماوس ١

 نادم مم 6-1 لا كيو ايرعن لرعرم هر

 طل تس مات انت لوصوملا نال موسما رب 0 ورب 1
 مب اهكالا نا انا م عقول و 0

 ا 11701 ا 00001000
 كل 10 ل + لاول لا 1

 0 0 0 ا ةصاوط مان ني اباإ ايا عيا اهيا, لوقب كل ا ميك انو رقع راق ل 1 يلرصلا ة#
 47 اسر و تام لاب” ةسويسلا نا أملا سس الل هذ رنعملا فسم اد تان اندم ل طبتال عن اهسلا نا ةرهقعلا ىلا يطل نبا فلز لتس ديول باول اهب لج نمو هؤرصلا
 ناوف ا اال ا ابدصا ند 5 53 ل رمل نر لعب األ ال كراقملاكىراطلا حاملا نا دع اقل السم
 نراستم اذ نامي الا دعو ءايرلا فلل لاول ذب عقتضو تابسنل ليشبلك 00 افر يسم بارت يلع و لص اوببو ناوفصلا ءر اتم لزم ىذلا لياولا نا ريفاذب جلا بارت يلع
 ىن وكي ا جر ءاوجو تسر مشوا اصربلر زخغ ف 21 0 ا نم دعا دي لوقبر صا ن/ئثلا سي ناد اورلا ل ىراطلاىلاشما: لا, قاؤنا
 اا ا 3 0 0 0 و مسمن رولا ف صتتلا ب1 نايك ذالو لاا لذكل اس



 را اموت 1 ىلاخلاو رولي برق ازرال انلار اثر قف دلال و وقت ايام | نالوق ابين شم ابل خ هقناقد ايلبق ارب لحباطبتءلر افلا تظدو ءاقيلاا لاقرب أد تمن ا ' 1 رئت تمل

 0 47 0 جر ريل باج لس وكل بازل وطاب قيد ني يش هر(
 تنونيض ناباتورت مس سرر لو دمر شن دلا اللاب اتدصاولطبتال ى!لاكأ لب صن زك تاكل ملوث جلس نيب انني ةباوغصرعاد سكره نس و 1 ش ىو سرج زلاو
 هشر ني« ينزالا سوادا قضت قولد ىلا ير ا ودول حقو بانل قل 9 شو قت كل ستايل لق لس« نإ
 نم لو كك كلل لق صالخا نك سفن لمهن ب اوشا دابا يل صنت مطلب سل لامس قالا بسأل سل نار 39 !نملو" حطم مزللا نيرا اوما ء ىاىرعيكال لول
 4 انا ئشان أ رتيسرول ل ملاد اهتغالا و قي )نا حمي ياسا
 سرس وسل رستيوو نجح ستيلا ل داما ف وزكل والا لوعض سرس اى ملل ,ث نيش لكل هسرتخا تت نمل

 موفبلا 00١ سوح ' وال فدام ا تبع عفو كل 2

 : 0 : 2 ان نط اب نسي ا ىدلق ما تذكر وق هلم "انك د ردسي
 نال سما[ رلص وزو ةشرطم اوراس اري سلانجراوفص لييبا. كيسا جو مث فدع لق رشا ضنا 2 2 222ده ما | كعصا ص7 ماسلا بس ءام 0 .رل ث اذ ثلا سو متر و رعت اانعر ف هش 2

 اوسلو ح لاو ذلاوحمرإ ار مضل حيتان ]تماس ترقيع 2 7-0-0 : د 252 . ى ور ت7
 ذو مرلجملا ماكنا كا ثينخ حاب انع لإ و لج ارسال نومك لو لك

 كى 0 0 00 0 م

 ماض اَهادطعاذ ل داوأركاصاوتسم مشن 0 1 : 2 ره" نار رتل شفر وقل نا املا إلا هقفنو نزلا شساوقب 1

 رع اطولال و هلل س هب. رزوال كلعتو ليتل لل شتا فدك

 رو ىفناق حب يراكل»مامفتسالا» قناملاو ارطرخ [ اخسر لذ ىف ورش

 ,طحلاهدا يلعن اكىزل ايازتل ارم ئت ناوفصا إ«نجو هلا مكةرخلاذاباوث ل نيد حلى 0

 ماَوأَصرملط عيبا م,لاومأ نوفي نيرا -اقفن لتمويل مولان هامل قشر عب لراندر اجا ام كوشن رم اان
 1 1 يومي سلالم امفتسالا بص ومازب ]ثا اب اصاث ملوث هللك ىواص»

 2-2 . نأ طق ا او 2 >2[ ثشياوانرو 2727 0" تع كس ص الغالاالو ا نيب اميتاب اومفن اونم ني ذلا ايا اي لآ هلق

 اقرأ ينو يصي فيفخرطملطفلبأو ذ>ع نواه زرخالنم لمع وفا فوكس تابوا كوول كال شنق

 ب دقص 5س .ناق اوما. د 1١ ؟ذ م-ادنت ىلا 'ن "اق ما أملا :( 1 .تفذن ةول راب بسك يالا رم جرن ا يركن ا جائر انفال نيكل انجرخار

 نولي امرتللا تقم كوز ردع وركن هداقفن كنق مالا لرتوما وعلا امانا 0 0
 وكم تس 1 ا 22 3 .٠

 رولاف وير يسفن بكا لوثد تف رت اف رام يثراصعا امبب اص اق لوث صم
 دما يتخلل لل ىءاس. لقت ودا

 ”ميا نتبا نمو هل متاجنال دنوجم لزينل اريقفا ملا زال جريل عراوتإاًقيقحنوا مريقلا نمي 10 تلك يعل
 0 7 2 9 رم س7 ح2 قفل يللا ملوث حلل هدول تب عر ايسلا ىل طع اسا نم نكح

 ايتو أر مذب 5 ل : مساس لل

 م نمر راو ليرة ناتسل جب دل نان دحا روبل دوب مكدز انف لبر ب| شا فدو طحلا فصن لا يايفف قو تسال ذغ اارايظال لام 3 010000 ا 1 ص يد للان انعم ن 5 .: :
 -ٍ م 2 < . 2 9 1 5 0 2 0 نرملدالا ننم ربا رمل ةراءرلا بتواذ مرج اط ىلع فيطولاارقباو

 ءددارفوةواقلازاكارجوحااهرقفف توران وفادي دش جلا صعل اقاصاةريلعن و لقيالا ..| مليون لم تفنل نيددقمو'ةمدقسلاعي لاعمل كل كف رولا كيل تميم و هل ولمس 0 ةراجبالاومالا يل ةوكزلا بدج» ل ريخو برجا ن ل ف تلي ىدراص سأافصخلوارامعض ردع 1 فعرض ولا ةباص قو 2مل 2 , ارثلوا بلك اذ ىف بجواو تاواطنكاو لاوفل كن دألا تالولأ
 0 0 ل 0000 ”اطغا نم عنبتشاو ىورلا نم 5 اكرلا ىدا نك ناج ااذب د دغ ( ممس
 ةرنخلا غبي روكبام جوحلا سفن سسوامجاهذ) ن |راوؤالا ةقفنأل ليني زف جل يريم ةزغ 00 ت_ وق 3
 . . لح ةءأل هلال م ١١ يلا دعا دف دره قطعي نب ونقلاو ونقلاب لاي لجل ناكف لحب اىصا ن/راصنالا
 قرغا ىءاعم لمحت طيشلا انج ”تاعاطاإب ]عاج نابع نا نحو ىف قعئماغتشالاو 0 نافل انين لباسا

 27 0 را. اسلم «حكل ف ١> إو 1 . 4 يئاوضتن الا 1 ماوس ال تلا زؤر ال بذيل نم انف

 وم ]ل ور املاووبحل ”ضرالازبث ل انجرح اة تريط نا بسن انايج جديطز#اول)| . | قا ايف ل اعلاد لاأ كب صن لكل [زييىلاد نا نول باوب 2 لالا
 مدا لذي توام لعختالا-ةعئر لوقف ككل زى قولا بعقم لدا دراج زل لسانا دب بيزو رعجل ضن ىل اشإ 000 ا ع ل

 ان أارملع اومن وحن دؤتافيكو دبل ضخ لها تلا, ديؤا وضعا الإ لقوفحف ةةيطعأولا ١ اا رشلا ريف ف لميس زف عي ملول هلتط رورو 272 0 ” ان عفا ا ع د 2 ا ممووارغتت ون ل ابل بايشلاو اهنا لع الا نرد دانا بطلا
 يووم مدنيا يطيق كوع وبس افق قيما لس هنضلاتانعا لو لش لال رو 128 مف جو درمتزا لاه ضع يلا ط7 1 كلاسك دعك سياوزر عقر اسكر نا كا سأل لع اب تن 71

 هلو نمافلخ ةددلضْفو بوز وفم قافنالاعأ ديكو ةوكرلاءنم لخلايا
 2-5727 تلا را 0 5 1 1 20011 ,ء رح

 لقف لَا تو رمو اشتر عزجلا) اىدؤم هذان لدلا معوق غنلاب كمل يهل ضف أو
 كل طيني لاذلا ىف يضل لفءأتلطءأغداريخرت نيمو نبال ةداعسل ارز صم أَ اربَحَل

 ا اا مؤ ره 77و و837577و ا 3 1

 ا لصوأ ةوكر مدافن هقشنا امل وقعل امص ملال

 ناقل ”فرعملا سب نس ابك نيو وبلا ور ىرسل لامن لل رارعلا فلتخا
 5 ا ايفو دانك لاق هرخؤمو مدقمو رفعوا نحد درس سيق

 حماك ديز نبيل اد لعشإو لوقلا ياصالاباج لاتد نآرقلا قف مفلا
 مسسمل قفلاورّسلا ندب قرم ا د | نب فلا لآث و نيدلا ىف وعلا
 ايترللاعت داما لرفتلا لك لاق نما مكانا نب | ع درو [رايتالاو
 ا يزند اق تل» نيدلا ل ّمفلاو ىلاىت شارع اطد انين قد

 نال .ل دوغ ة دك دول ةيلو رطل ىلظفلرب ارز عرشسلا قرنا
 لاف زيراطاب 00 رودس اهكاو مر شيع ى إ رنع ةدالم

 نارا ةببن لو ءارط ريغان ول اجا ل وقرر متت جلو هملول نتا را
 قرب ل وشب بس لوالاو أرب لتس نكرالا ىلا راحت الا 7 دهن م١ تس و حن لا عسا الاد نحل ن ا 00 ل زايحلوث واب فيطحلا نويت فلار وفا ما قىواص» نيل رحب

 ورام تربل ننال تل راشا#ا تارا نيثلوت نسم لل انا روتاري 0 0
 هميوداض يارب نعل اص فوزه لع اينو ردهم مدرج فوزه عت لوقو دصاانم اي ى ا مولخ اقرا ماا اوتو ماها زذانمدرعطب اذ نم م اقم مرح زمر عىل ث وزو نوصل وص ذو زوي لختيو
 ير اهطت لايق مال تناكباضملا تعبنا ارزاق نإ نمت كل خو اىلا لير وقر لك اص تن اكن اد تردصملا /! نال قس عالج اق ناو ىضاتلارلاق الق حأ لع الك اهل اول نإ ىلإ رض كلا رباصادق د /
 را امل 0 الو ىلا لك دقريدقتت لاا باصاو يف اولا نلاب باجاذ نوككل باص | ينطع حدين ى ضار
 ملول نص لك هزاوكن وقلا نيثو جاضيل اب ضب ىنصما) اق اك ولخما ةراعال ب لاوتضإلا ممر بقلا نن حتبيفو موقعلارايعم ه اهسو يطب توف ولف قطنملا فريال نم ازخل ا إل نيد فلكل كى مولع علا نسل
 + لس ليدذت ضار ااءاو لاعايا ليجاو كالا قافنالا ناش ةوراولا مالح الا لك ليف ىف بيغرلا نريفو ىومح ا "ع تم ىلا نولرلاو ولا ماوش نع ذلالا لسا لسا لوقحلاب مص

 تادماغ »م لظاإ ارعض هد ال انرلا| انعم ارقلا

 لغو ضو ىا

 لا لعاب اول حلك« اينرلا ىللعارئاز يخت مدا ىلاحادش ا نا

 6-5 2 ليسا 22ش ١ سم .ه( و م74” ل
 نبل غريغ ىف قاقنالا عضونوا نئلاو ةوزا عنم رايظ ايو بلو مكسر ابين همك هانا



 ص51 0001101 ب باهباف اهنا نبدا ما ني وصح شاب لب لقيا ناك قده للضمدقتان تاقدصلادهبتنرل ف كلم
 ررازتعا ا لضن ليو لوك ناباضي ا حراشل لل وق ىلع و ان رك 260 نادر 00 رفا تاقدص يل نب كانغ كلا لم نا ىارلوق لس يدا” ىباعن
 طل يوارشلإب يااا نكن افعل عررللاب سوست نا ا ةانبارر اب وفن لاو لاقي | شوا ىلا ب 42 ممم يطل ارفاق لل عا لنا
 نايا حر ور بحاصبب حررص ل ضن | ءافخاناكراسلاب فون نع 0 0 ل و حلت كا اهئاطخا ىا ترويض ناز
 6 0 ا دلت نااار

 "ةرتاانالفع تيات سنا النا لس فلير ا 0 رش يذل زلال ةلمأ يق ١ ال تال

 7 0 و / رم 210 / 2 34 س0 1ك

 ّ نيل لو 211010111
 دل ا لموت لاق لرب 7نريحرأ ىلاع يور 1 ا عككا :

 1 0 نضالات 0 داوباطعززما نونا وآنا وادم
 و ميلر سلا ل ريض ياك 1 0 ا الضلال اهمال زد نو دأب نط

 ظ ا ا 4 0 9 0 نيعتمءإقفلاا هؤأتيأ م ةيالئلو بنتي اهرايظ الضلفوففلاةرم 2
 شر و سنا جو /اقيسا الا - 0 ياك مح

 0 ابشر ل 0 مايل ل | ٠١ ' ابح نول حنه 0 لحم لع فطعلإب
 3 1, ١ ١ ١ ١

 1 4 ا رب اوقفنأورل 2 . اوما ار شلك نصت ا رم ماو سؤيلع حجما ْ

 "اظن اوت امد ىو ىلا تي فلولا لاكي اقل ل ماما هاما 1لورلال اسانلاعا

 ضانل نمي او ىو رج كرو روأبل هيا الضنك لامي ماقيل
 اا بام ءش نمصقنا و جروملظت لن وكةازجمءلفو 0 6

 | ضاوسحمإش (يبَسؤإ و موَح 1 نزلا ةدصلا كفان ع بدع داللبكت
 2 ]كلامو إف تلو دعا زير جاو رع لبا هوتفصل له اف داو حو يلدا اعلا يجامل ارا اذ دل

 منقل ل قع زو يزعامم 5 0 جايب هعمل غشلراءلاوقراوقلاضرالاؤ | س

 هلا تناك 1 دلو يا طاع, ارت وتالوسلا
 نب دعا الد اسر 0 10407 22 57 يفد : رام ناو هد لا ظ

 اونو لاومن كب اوالص 0 5 06 0 7 مي و سيال حلما روب اننا يلع
 ننلا نئاينفا ليال 0 2 00 32 روم ا

 2 نين مر ١ اييعاالور هر ا و22725 نووي 2 21 اسس اعل 2 3 7
 يراود يبو فلا نيجاب قصت نت السل لل :لمونلاع 2/92 قيبوا نو ذل مار ناجل قي ل 5

 ْ مراعات وك فلي يطالع اراب ران ابعد لي - 9 2 5 ا الخ او وو أمْ اببسب م

 00 نوكاع تيري مد يم سم حاد
 14 الا 1 ىداص» اوكار ولكنك رافد وو ل قا 2

 00 لو ت اوعي لش ورا نا» لاما انيك ره اكليلو 5 لت د لأب لا رهشم الاداء نموا 0 قلص 5

 يَ ماع زير دز لابس كماه زي صقب 00

 اونا ةواضل ماذكر رض ولع وسمر ةأبيق يق ظ
 2م 00 او دنلاوقل سرر ندر وفل موصل مو
 اهعااضينلاط ارامل ناش هراوكتاقل نيقد 9 هن

 0 2 نوي رب قلو 7 نانو يذل لال

 10 تؤ ىلا رزعو لأول 74
 'برلاو ةفينع اجار نعو هلع ىلا زوق ن ملعب لالا ودق

 ' اعرف عيماو الصا م رلااولج هبال اريل ار سن رو نااطشلاطنكى ذل 0 0 مان عمرمل لير موقيب كالا سن
 0 0 0 ءانال“ 0 0 عما الا رست يدوصقننرا عيسلا 00 فيل اوم باوتىلا داش 20

 7 رابتالاهلم ار ارسفا ب و تاقرصلا فرصم نايم ةدئاف هيث و الإ ىب |

 نيلي كي قسلا ىبد سيك نببا نكيرنملا نبا هاور خصام كلل
 تليفونات اكو نم ىلا نجلا لادح أهيل اقم كيريتسلا ل
 05 : ريلي لع عما امان ول .تلانب
 00 "لكرارل او ببسلا وصمم موب
 ١ مفورو هدعرتلا كل ذو تتبدل ف 7 ا
 2 يرسل يارس عيل يبس" ان ايحاوسأذ نم نول
 قالب 34 كا
 نلاونةئسادق اف رش م نشل مديل اي ابا نع

 نب ليف بورجو ما م الاج ن ومي اف لالا نسق هلق
 هم 6 بجاد أ
 ل ايبفنعتى رادار 0

 ك0

 ام

 2 الرز نوير لال "1س
 اان 0 وب نووي الايرلا ن وللأي نزلا اندم نولين

 او يعشلاو ”طعناو علا بسلا سسلار ايشالأف يرو نزولاو ٠

 . نت ثعلب لذ كاس اخبر موق لوف كلل « ريغ
 فاطم ىزلا مايقلىا مونيا 30

 ا 0 يدا عمت و
 0 سما ضإو نونما سوسملاو ين را

 رسل مث لسن ممو الرب لق دا زايرلا رقع غا ناكأا ىا أ لاقور كو او سب فلس يور هله سو ابر نوت اي ىا فلس الو 0 ىئيتط# بناتنا ناب جري دق و لقول لادن لعغ
 د ا 06 هل ىلع لور ل زيفرشل لوك 1 قل لوسي ري ىبلا عم نمور ل وكوبر شا ما لاشنمال باوثلا يل رماف 10 ميكو فعل

 اع لري اكد ابيتريرشلا ناذ 0 ريد مل هلل توسرانلا لا اور زين اروع 0 06 قايم لازال ! ل اي
 نوع نب نازح 0 انر و سر »ريباك تالوطملا بس ا در تسيلف قي داعالا ناب و ةرخألا ىف كوم ناو اينرلا د امضورلا# لل صاد اريل 2 0

 | ا لا تل ا نزال لذاك ينازل ليو« فستان سن آن 0 !نيررق ىف الراس اناكس ابعلاو



 اضايو ااغيفكنرونلا تنس لاقي نالا نيديإ ع | ىضير اكو ةنشتلاب اذى انلاى دي الرمل و هلس "ليكمل مالو فلو كر يغاورلع اب انعم لال داون قيلاب انعرلا حن انيعس ناار ارقرصقلا ورمل اون اذ مل و تللس
 اهلا تلا نحب ةزونلاو ةرن لخلاف وذ هربخ مشمس ةرظنو طر شلا باوجر اذا ةزتنرل وف حيل ص »يفرم اديك لاي وودول ب اورماااولشتنا مكن ةيانكزيو تراحم للان ةردق لد اطالب انعمو متم اللاو يرسل ف ان
 زي ارشلا بارعر اهلا د ةرظن سف ىا هءتبمم فطار حبق ربت ف زعأر نيمو رف وق ىلوت كا اداو ىلا ارا نيل يلع ل هاذا نول ل يدع لوي يب ان نا ناك هكالسبلا ىلا ىا :. 1 و 1 م [ماشلا مراشا
 ةس+ حرصا شرب في دول ل ف كس فوك ايادي املا ةراشاوولعفاكرل وق حلم ل ةديرج ةماف لباد اظلبقأل دق داي مامالا هددوراظنالاب قدصتلافلدق و راهنذ لا نمو لا سا تلو وم
 نردلا يااا تايآس سعب ن فن ونام تمس» ىلاننا ةرقبلا ناانل مدت يأن يدال» نداء ساد ل عضوي ثنا لوم لير تم اد سابع لاق الاون نآرقلارخأ بلا هن مدي واد لوح تيس لب كريد
 لوقا جبس لانو تاعاس ث السلوم لسن هيلو ةافو لب تا زنو ا فلكي انا رس انو لولا نما عب ارورميدق ىلا لالا ىف و تاوسسلا ى ار ارث انو رجلك سا غس لسرتذل نلاد ابن انو
 هد 2 رقد و اضيملارسسسحسا |. حس -.ةرابعودوعسلا ىلإ لام اتا نا ماقالو حيزا نك لا لك نب |

 - : لا اباب و نكن ةياس دل نوما د لوق حش ارسل
 ادأبتعاناالو لصتلا نالاطغللارابتعا مق طفل ب ارارتعا عريس قالوا .طييرظلا
 هبا [موعفرلَو لبق ل نوادر, ىنل دعب هب مااذاونم[نيسذلاريلاي ملوق حللسب ني" نحاوريفات نام لصاف سار

 هلع

 دوا | تم | |
 ..ألرس +: لضدمت هللا مرج 2 _

 0 هده يوكل ومار رج وعل 2 روم 3 مءانيي» عاصم دابعلاداشرا نلايب ل تىلم ا دقو نارقلا ى لوطا مه ىلا اني نمل
 ةدايزَنومِلظِإدلا | لوصارت و ودل نع مهجر شر ]و يكب امل ليئالاولاو تلزنألتولا | عوصابدلا ةرخآلا الم مسا فيني لءاعملا نيدلاو ةرغآلا عزم ابيندلا نال تللذد
 هرب بلاقي ويدل وكيلعى اهل ٌةرطق كم دقو ناك ن[نوقن نوما الو. كراطبالو زراو بتك ل ص صدت يلج لا نرش فلسا د 5 اي هكيايمو 20 -|ج مجيب ذلسابك نبا نعرلاك ا رتا ضو لوف حلط «ايندلا حالص اب اانب نسم ايدل
 !١ كال 0 1 قب ىلا ف 0 ا 1 ' ليلا او ترا تك الغاد اهب ال لس ومو سسك و بلاي معلا عيب ىتكاشلاوبو

 كايف لح لع رفخت يف ادداصلا) لبهلا ؤولدلا وادا لوي شتلاب اوف دضرأَو دل تلو بوفد وبلال أزد نق كرا لفل
 د نايا مب 6 هلل 906 رس ك1 , ةرظو نا "تيان ثم ال بسر اخرس ا / رضلؤولا تارج 5 1 اشلاو رق ىلإ

 ِ مطوة ز
 1 70 ظ رع ضعب دال | 2 (١ | ارلل را 2 39 ' 07 م 11 د

 0 مضر ايلا نوعجت قالا ةاورملظالا لظال موب هلظف هللا ةلظا 5 9 3 للسوإاو ازببا صرخاام يفر لا نمل دش زا ض وتلا لع ءاطك
 < منن ناجم اع وأما 0 1 + | يهتف مل و لعل لمموتلا تسئاق نكرمالا!لاقف بجر ل الع ى ااًعق د ضعت نإ 0 لا ا ا ١ 5”: ..| و | يب طر لمص ثلا ا ا 7 20000
 اج سا 2 4١ 0 00 ُى _ شي ادهن كالا ف باغ مان ّ د 2ٍِ يلج طه ةولا كرري مال هزيلة نبل ديس ةدازوأ ةنسحرعس 0 ا نوال رثك ار حط تيس اورو نيف لوح فلا هده( هين دلصت جل را يس طول دعا هلل كلم

 0 د0 بمب 0 22201011111 0 ا 6 واتم هله» حررملا ىف اذكر نتف/ق يو نيت انيتس/ ملف لك
 دذةاسكلاب لمضفواذذل 20 1ارجل اذان تلق يورو بالنعم زجل كالا 20 0 1 راق َ 2 ا ١ | مال ص از وغلا يع شاوضناركت بات س ازلا حف نا باي ىا باي
 1 ,طروزو 1 < . وع عوام بسلا 1 1 5 رس ل ”رصأو انعم نات لسالاورطالاو حييلاومبو قع اررطع نأ
 يف ىلع شل لالي رى زان رعي بيرين افلعتمف ملاواعلخب لو اص ٠ نرش با لأقل
 ا مقر يم“ 0 1 ناي اناا لا نوال ناك لا ىضو د |ميفس ا ايدبص نئايلع نيل اك ا ىدهرلا د نيل

 ةاضاللا 2 نيس غاب ىلإ كلف تس تت "هلع ا 5 1-7-2 01 16_20 كول 0

 2 ابدا ل ار ىلا ىلس او فيض مولع ايلا لصوت ن اضال اق ناقثاىلاك 0

 ةةلورذ افتسص عرولبلا نيب مهلك" رمال نامت ١
 اظدال ل ارا ظفل ىو اؤتسم ا ضيا ةركا» بالف اكمل ف ازال نثمالسالاو

 ظ ظ 7 30 1 0
 ئ اد كسا لام موال -”نوانطتاهن+ -- ...٠ دافني ةبايلا عن الاذاءاوهامضومل نيئالةراجلا قيطييسا

 22 7 م "رجال لعشالم+ راف ةداسم حي مان دنعوو امس وررشلا مالسا

 كك 00 ل : : 3 ِْ 72 . مضوز هاف عروقنل و لثءاك ر ا ص قو وردا ناك دخ) لشنلا ةفرفنقلاب يري نر طبضوز هلق |[ تننا| حسن امص ساهي ابل ىف هءاهنخ ا نعل سمو دملا فلا يصيصن مانع

 فايتر فد طر كةواقؤ بسم لل عولنمو ءلضا ننوه و لري قف أ يلم
 و , م تاو 2011 ١ جداا ا 111 ل أ 7 2 1 رصلو الصا قمافنلا ةدابسزوكال ىتثاشل ا دلك د اير نع زاب قولو قساقلا داب

 0 أس 5 ,. ”ول١٠١ تونا 5 1 2 0 20 4 | يلوح رن 250 نوض# نزلا غلا نكد 0

 0 مراسل الم بنوا ربيعص ذا نءيلعمت ليشأم ىا /ٍ 1 اءاشلا نول تلاع

 ىاقدأبشلإ هوقو وللا لنجل لعا حسا بتكلا ىادكيل ذ ةوبتكتىفءأبل املاح ملوح قوأ | دعت دوقب تاشلا هس فد اضبا 6 000
 م

 2 جي 0 0 ِ لايف ب راشما ار شلا مي 2مم ل را لت ءاسا|

 نونا الإ ل جالا وحمل عرفو اوكشن وبيت ىلا بقا ف داو أهرك لي هناا ينماقا ىلع وعل ..| سبوتد لكى العا ملكى العا لملو حلت + فوزي لشن
 ٠ ب هس اضف را 5 برصملاب تءارى د ةرصأح- ةرابعقا مث مةسسم دك ل خا يمل ارز تل ىا 7 لعن لكى ا ىا ضباب: 20 ةرايقلاويضأ رمساو ةرصق ني 0 ءاق فوووق ا لن تمر لم رب

 6 7 ل ب اقداس د 7 و 0

 ا قلاع ل ع ل : 75 0 يمس لالشعلا ننال سا بيس ال 1" توزع الوعفلا 1 ببلاش نا تاهس او قل شل
 فوذف ارتير عساف 11 سم و ع لب التر زلم ببلاد بجعل اك ريل كاز زل نيس 1
 امخثايلا ةراغا نأكردق ناكل و كلم "ا ةلاضلا يو هسرسستألا ةركازلا ىبو اهبادع ركزت عقلا هسا ىب هرب هت ناشلاو صقل يمض رقيب فوزا ارشسسبلا و طر باج م7١ لكيف اسكر

 هوب ةينابلا نئلاعرل و لكن براد غرد درة سلاقيامورييإلاوريفصلا مين لاقي ال ن رثويو ل اكراب نلاف بايبسشسلا ىل ملسم زوج ىلع الو هينو ا يبلو ملوث كمل ئواص + فد زحل ككل كار يبو
 لدعارل و هليل لب ربع سا ةبانلارارقسا مدعل مل قلعت أو باكا ىف لبالااولصت الو از الج وما تدب اأو ليا فص وبتلاتنى ايس ف يذلا لوطع كقول يدل 1 اسوا

 كولي ناز حد هريغال ل دع فلالاب مدقاو لدع وراجطست ةريبع ا نكد ادضالا هي اتك. هي تيوس لوازلا لاق ب مدع تصب شاف طول طف نعال يوببيسس بسب ذيع طسق نلبي عض ىف
 ؟ نادك م موتا ىف مالكلا الزل و نئاشلا فاتح اكل بل عش لع! ن ثم أماو نلالاك بم نلا تيرس لع لدعلا ساطسقلا ىؤ نخب امس قتلا نص يضع



 0 اختمإلا او 0 نرد ايتن ندم ظ 7
 - ةتلانلاو ماعلا برع أ وربي انام ىوتقلا دل نانا النسا كلنا لذ ثا اواي لبا دروجك ولنا وريال ارز لحنا لإ فانا فعلا ىاا شن الجول وق و فالضربفو ءاشن 0 هزيل نصر طز دار ثاارتتاو اج ع ايفطعاضبإ حيال دارلا نلت ايزل ليلا نالت رار تبشلا تعرضها دابا نا ةرعاتلا اف رخل رع اقلا ف اغالامرججن البير رت الا لوالا فئانتساا ملوث تلا را فانيسا لان لو !جلا حت طم تيل امووارلا, ن رقم ت بس عرراضم ل عفلا ار يا رقت انى ةردقن ل الق هلع 7 0 ]سر اضي لص از تدق هدعل

 تم لاراب هنا تنير هك «ةضعب إبر وشاعر لذ ”ررقتلا سولي ن ازور ارت يخي ابر قف ترق كسا ذا# جاك نيت ف لاذ ا

 #1 حسم رعلا اب باجا هزغا غروبلا] اذهل نيران ب انام 9 علا 2 لسرلاك لت
 كر دل ىوري تل ةثرمملا لص دنت بلع تال ضنا سس درال#

 0 اعيان كارلو هشاورا داص و
 0 وراسصا» تول لب او نيرلا,نلايشو بنت اورو وو 1 7 : 273277-77

 00 0 3 لعيون م ندا يضر اهدارلاداومت يلع سي انرذ لجا الواف وضش
 ومسلم نلاهترالا لرب لع ان اما نيبرملا وكام ليد ار حلم ىوءاص تا لا 110 ٍ 54 ١ 8 ١ دو ا كهنأذ

 كا مالا ىا وردت وق حلل ابنات/لكى اةدارشلا كد :رازوث هلا مسماولا نمو با ب بزيره هل 7 نش نح مك 5
 لاحلى داص»» كر سج ا »سف فاز او لكدسجلا حبش اءاضعإلا نلاهلس اولي يي 2 لا ةراتكلا 0 قيال وز 5 لب نيكل يح اص ا هرضاالوا اكل دايرشلا نم أنتما

 اهنءلع ان الاددقي القل ا طار ةزهارللاو ئيلكتلا ل تج إلا دبت راو بسور 58 رس ٠ ١
 انو ناخب لق قدا لاي فعن اي قي ناش لامك اضم مكمل 0و ينو ةرما يف هاو ووجد ل ةواطلا نعربوخٌق وش 7 فا عوف

 00 4 0 اوم الى لدي مسا ا .: نإة0مجلع ل لب هداو فناتسموإ ةر رقم لاوكروما الاى زال فكر نإ كل ءاجابلعماولاو وساق 7207 هس , تصاخن رطل. سو (قنطس

 هلي + "ش
 نماعدلا رشد

1 

 0 تريلا هب ”.ةنسلا تيموكهب نوقتوتست ت2 قون
7 

 هنو م2

 طر واول 0007 ىتورقدمالايطنرشال| وس هه. تعثر 2 ا
 اال ثم جالا أبا 0 ةذفاولا لوب لو رييشلا انايرو ير كلا نم لافضل" :صوبأم هلوقداذ دف 0 ف ولا 5 ريكو 5 ,نيميقتللاو

 ١ 211 ا ا نيرلا إن ىِزْل دول نون تح ويزلا الى ل ان هل ,٠
 4 ريو حن ماودك علا تيقبا نانا لمتاك اوانصد تلا 3 ثا 2 / دابا ١ يا - ”اي

 اق دهكام» ان ل627 عل ا اه: ذبل : عع ومو 2 وهاد يبرهن / ل
 9 0 اال لقنبإت 01 انامل 7 5 + هاو نيثالا ةيقاعم بقا يفيغ كت ةرشاا ذا هنالوأ اور لن يكول صخ

 !كأيس مصرس الان الء الو ميفروبسملا ثم ا 2 0س 2877 2 ل 9 3

 | ورواوا وفخم ايعلا م 0 ص طر مملاو وسل شل قنا نا ييمتل لود هل تنم قلع
 اوم لاو نومي ةزيغاولا لوالد ع و زاضُ بزي عبو قي فل ماا رطعبل والا بزعانبنع بيو وفل: زها موناكو

 ىاطتفلل ارضى ىذا [ل/لاقد «ءايعسد ااا ضن شا للمال لس اى روق كا

 اوشا و + ةذغاول ا قكو نعرفعل هرب ولاعب 7 "0 وس نسم نئاوكززجزكتسا ع مويا 000 1 درسلا ب وجع , ] بمدلا 1 اى للع كيياو لف ىادقرلاو ط ثلا باو لعاقطع

 لرعا ال رسرلا سار وق تلك هارمسو 01

 هاو 230777777 3
 كا مالكن ينو هارب الإ ص صحت لو اهب او ضو ءالب الاد قالطلار لعف اركض جبزفكتو ضع نمؤسف هي نيني قَرال نولوقي هلسرو دازفالا مب ميد هر

 زامل » كل و عيبجب ريشا و هيلع ريد (لمصر# قل رص رب روس | 2

 هاملت اخس 2 00 ينام ادالا نيا :أاهتس والفل لزنفاه مملعقشو وسو نمنوسؤلامشابابت قا زن اضاف لكان نييك ى:نينزلاء للا راج, |. قر [هتسوال فل هلا فلج ل رفاه بسال ورلع قشور (جنكبلبق ىلا ةيألا دز

 مف قكالخل احح اذا ا ال

 دوش نمأ هيلاضلا نعضوعةنموننّع 5ك هيلع ف طعن ومما نأرقلا نهدي نورك ل يرسم
 و موصلاو ةرزلاو و ار ةرلصل/ زف ةدد جرود ء ب لضاا ال ئاهزلالاقريلا

 7 ل نود عاد شباجل يصد ار ا كاقتو لوق لس هرم ةوراضااوذليا

 ًّ 2 1 رافال عا لات ورلد كيبل 00 اويالو رزو ىاوتلا نم 0 درلعو هباوأ ىاربخلا نم نب زارت .عس
 لة: » ىداضيبلا لو مش اهردو ارك زاب ل قتسأ : ليقتسا / 7 هك 0 277

 تيل عشر لولا ا ني ديل لأ - 0 ع 2 مس قرب هتضن يوسوأهدبسكيرل
 ل " ثيزرم ءةفايالو كيا امال - د 5

 0 2 اويل بسلا سيت ار !|ننتبسكأا ليدل لايم 6 هل 0 177 ف زاد طف ككل فحم كا ها

 ير مات رايق لايت لميدان اتا 0 4 ا
 0 بك لة دلطم) وكانا لأ 5 ةضوتت 0 2 دن نق نم ليلو ىف ى ا 7

 , 1 ةزفارلا ىرؤلا سا فل رزق لس م ةسوسلاوكزفانا يو انلومتئازفما رع عر دا ا فال فلا هلو مة” 00
 ٍ ذاكيممل ءايعاهنرف ناكأؤ ا ثالصاعد» ا ةراشا اهو 2/1 2 ١

 لا عج نار + يس يي :نالارهل كارسعر وللا نذر يطارد دنت جق نا ا كس
 |ءادنا تعتتاو ريب تاركا لاع ءزرقألالطو فلاي 10
 را هلطل ب نمو

 ان 0 وريف ل 1 7

 تمهاصلا لاا ةنرحو ره ىف كر اصر اج عيع هيلو مري ىف ةردص يسأ امم ا يغب راما ةسلا مضر رقر روق كمل رايب ب اجا ضيرل رئوي دارنا وفر تنحل اقياع بارج نا
 000 : ٍةورمنلا بلق كساء افلا ةذافسم ا بس 19 ل مل كل 7 لا يا انتو بغذلا *ثاريطلا_ لج عبو هوزلا

 نيفيا كسا ضر اضن افالو مبتسم سرر 00 21111 ملا عرئلا ساوب ركل اةروتا السدو

 م اي ديار ةرلصل !قيطنإ لاعارإنماننلك شن لوس ىاارلاقف بردك 4 ل 3لطشالصسالوسارتات 1 او اج ا ث

 ل 2 ا تالا ا قارن يعم ككيلاو اير فئإفغ ا نطاواعم وبل با انيمي ءللقر نياثلا ل لات اراوقكى لا كلوديرت زا ديس وفا لي قاري م ةقمف كي تازاقيةدسارابإ»

 2 :هاهقررشا لال شالو انو زعمشلا انشد راف فيصل كلب اوامر كل 00 هبت تكاو .تلاب نرسل كنروضلاو ب ن هدايا ل زنا لولا نمو فايف ل انئشلا
 هر رج ناكر وقل عاطف نانو م تمانمرداززفاازو نعد, ماتا نط لانكا اني رمت ل اقانيق ءندلا للمعلم نيل لابن ررعث لاا ناطخاو |: ييسر انذار انو تمض ب اجدظو تمسكأ ب



 عج 3

 اورعمو راو ادصاعن اظرلف م

 تنل 1 ولان كلينر نيت '(لاقنرت ارلاقن تريبال ىيدشلا ن

 ناهس دابلشإو كلسواس» كاطع أ أن ون امو فين أينس ةروس

 لترا كلت |ناحأي | بيلو اديببللب ابلا نولي ون الجص ل عيون ىل رو 1

 لما »طوق اسلايالار اءابخانردضعتابف ىادراخا ىو هلق ل»
 - 0 2 ئئ # عرف م يفيد هي نإ يل ا صم ولا

 الهلل اوس ركب او / : امره اوت تللسس ن زا رارتسشماو هرورل

 [شيفتل زن |مواو الافرإللا ادشلل رت مدان لظر ضل رو تبل

 هك »نارا ني فضتلاو زم مالاو فلز لع باها زب ترفل اللقا
 رايس انين [سلاوسةصاعتفو لنيل تافولم زا

 س 2 1 لو ثازثىف تايفرب ا ينس لن اينرلا

 لش درب ,رييتلار ص ادعي م الا وساق وريو ردبزنا نم معا 0 هل

 تليطغلارارطاو ايتو اعرب ل تحن و ب امد ا نلا ارق ليث ريبزلا إل لا

 2000 رطب: وجم ا كرات هل

 1 هداج قريع ب تاور لش ءافيلاو مامتاى , وك اناا

 رايد لل راو هس الا ل نسيلع نال ىذلاوجّشا ني م ةروسالا لج نال سم

 من ورب قلعت لاى لاا بداشا تايلر هلل سب ىشلر ليج
 قيئزللاولاثى إ ةرذد قاااماوزن:ببس لم لع ل زنا ى راسل وق هلع
 باسو لاقت 4 لاقت دش سيشل لقت تس ةريطعتا

 كدت رشا ها لا ىلا حلوا تلوين نم اذ كل كل ذأ

 نرمؤيالو اضم نرفرعي ال ىذلارباشننل ننتلكو لا حر ورق ورشا
0 5 

 ان قلوصالال ١ اور اوس اطلاو

 00 اتا |نكوفم اب ما

 ررصاو عررجلا الا اشاوفما مهنا اضم بيجو ودعتما

 00 0 صاري ناسا كساد ياما مع اهلج درع

 0 :الب تاتى

 ا لان سبا ارا ةراشااكل لزج لة هلع م
 باشر
 |١ ىر تاي [تلماف نذل لاكرد م اواش نيو لسع ذوق تلكم ساكن م

 نااكو ةوفبه رايتفا ىلاومس ان !لاقورات ادا بجاىا نيا 1

 انا لسا روتاري ىذلاولاففنع ىف لباتا لاف 7
 اتمالارب ص كلب لل اقف للصلا كاست داري اعل ضوتنا لرت لع

 شال ضو تلات يملا لإ جبان
 0 القاب نايال لا

 اربد فصيل بكا دا وكلف كل ئواص» ني ارلا عرج و رانا

 ىلا را لالا نإ اور روت ملال

 بطلا لسن أ : 2 0

 5 _ / 5000 ريجتلاو راسا نات ببرعلا بولس الكل زنمأب

 ا .اياول اراك كلج دابا ضتابلكجج أ او جالا ورب ني هدب عم ئرل

 ماو: "دلتا مالكا كرمت ور م ايتاقيصت ابنت اقالة لات

 هدا ضر لوقو خرز كر أف

 :(ّجيمل ضرلا ضر .اناو ةرعاطعب تازائا نم لق داي انبضناحا هربت ن و اتسم ناار 90

 72 ل هايم ىرلاق ا رى ثلاث ا ايش بابل

 تسأل اكو نرى راصن د ذو تام زابب بيلا 0 ايلا ناب فلا

 وانت ل وقير الن ثرلاخ ثا الاقل جرام يووم يك م ل ثا ايلا: ءاتجا ناري نب ىلع ولات رات سعإ)

 ةيأاادره ريم نار تلا ةيومم كن تكل كبت وه أزف لادا
 0 |زندموسفلا اوه هلإبال هل كاذب دموع هللة ج2 ديلا نمل اوس ركل ا ع

 ؟ ثصس م»

 لاو بولا لزنأو بتكلا نمدابق يري نيمو بسم بخاف قرصلاب يخاآسبلنم نقل

 فلنا ر اردت جن نس لل الضلا ن تمد ل-ىط طلق
 هل نبب ةقراقلا بتل ذك نول لَ اطل: الريل فتن
 يرعمللا ونيس ذا ٌنعوبقل نع( نارقلا هدا تيأبا ورق نع : نام ارمارمع ةئلكؤ بيكر

8 
 اهم ىلع نقنالا و انيرش وقع 7: ووان موز نم فهن فأل ات |

 "لاما هن زجل نصرت ف قات لع َ 1ىفالاضلا أ قوي عدا ؟ا هينا

 كلو س ضو اوةروذ نمن703 قرم نار هزواقيال سلا نال
 منه لاول اىنهاو ثمل يأ هن الاعلى اوف دعنص ىف قوما
 اقتل اغياهطعجدربمل وأهم عملات يتم تم اولا ىف هيتس
 ٠ نسل قاضعي هضعب بشي هلا دوغ يعمم ناك لوق 000-0 ناديه كثي يي

 دول لي 0001 َ :
 1 17 ٠”نكبفلا بلط كلا سلط اذن هزم هاش 1 3

2012 
 900 امنوعبسيم قحلا نع ليمن لن و

 2210111111 0 :ملكياه داوريسفت يونان ع 59
 راقب قلبت
 هاو نمت هئانع نعم هلو 53 ا ع

 هزم اي م 7 الاون لولمم ناي الف ل |لرلا تاوضاو كبإ) بحل نك لذم
 دوقيلوقملاباواي ولدا !اضعتت ىا لانلا ىف لصالا ىفءاتلا هآغدابركَلا و هر لنجم لل لف ل, غاابباغت اكل يلابانت ل الجنا يلا

 د وق ناديا ىزاهوت أول ناو ابو "التر .هتب نم وأرا فاضي + تاجرات 00
 روف 7 067 سس دع اكول ا فنرغ عدرما

 1و هباهولاَكأ كنازديشت ةمحر رك سععرم كن سل نمانل بهو هيلا شر نسي نمؤإ ركب . 200

 7 ايمالا نراجع الا ايلا نايتالا نطو يشن تل
 م يدل موه كغ برا موي ىف ىلا وويل معمت آلم نباثلا مباجشُن] اي يصل الاد انماوم نارك افخم
 و للاعت م” نم نون واين ترطب انا سلا نبا نس داعم فلاش هللانإإي 1 سل ا
 رد اعين لقال رسلا كا 0 لير لإ فئرلان اركدحإ هلم ر اشاوركال لل

 قفزات از تاب واس ذو ةرارمامم”نا نايا نما هدلا نم ضل ل 10 ْ
 2 وك ص ميو سو 108 و |ولأ مم 0200 اى نرثماللا االارليو

 نبت زنى ٍنلاوُه ”ةيالا ونه لستر للوسرالت تاق نتاع نع نال 0 ا رنا

 درا اتسارانآف لاق واهزا قا تكتب 0 : لست اب سانا بلاقينادجينال الان و نلا لاق ل

 لجكتو لاو نر 0 0 رسب لدول نق زق شار لقا اوب العار ارجمزوك كلن لو ثيدلار ءاهقفلا يا اتفاوامتاواسد
 تال اقالد دعا لةدئانلاا ليانازر نم نرلوقهئل ل اهل اعظم ان اشم

 اا تال ادار 00 !ةدعاقبوومملارلو اهلا لاهل لوك ل زعل: 2ع لرزننايب ل كرعازل مام الفى بقت

 /اربث لدالان يشأ اب انفع لاقفاؤ ريف ارا
 مانا ناب كلوي ينل بلاد ين "قلل عا نير ماكي ننام نايىنالأ تنده راعدلا قرم ءاذزبكى زل نالياه»

 اهيزهللاميف نلتك ثلا يالا عراب بيج اوووصقل ل اسف اس 0 بيا نرد يلأت

 انبرالوف كلل ميألاءنو قت تنفذ نابي, ى ردن لفانيطامالا تطدماولاقف ان لاا رف لب اولا قف نرعجسكم ماو
 ممالك تشل نانا

 نم يلا لالتسالا كاز هدسصت ن اوس ىوررلو هلك ل كر جز

 - لتيار نموت نم شئ لري



 وللا ماعاد امسسملا ا د#بفل يزل إل وفحلم» ليا ضر ل اسخن يلد لاسض لالخ لل و همل | ياه هلا راءسلإر رم 11
 17 محط ينل رس مال موه رجلا: يقتل كل كداسل لل قجبرعلاوإ شد ادرادا نار فوردرلا ل /اس مالو را تاىتيلعت
 حف شا نبينا ءاغا انمى لونك اس»زشكالواليقالاما ث لاقع تم ايد دي العز عا هت ز نإ نعم وداد الإب م لاومالي ىدتفياء لدا صن نا ناشلا نال املا عت مد الا
 يلا بازطر بكل اومالاعطرتال  ؤعماو دش لبازع نايدتلاعنلإط بصن حشو م لش ا ناقل ىلإ و غسل نا ١ زاب اغلا ادتتال نو ءانغالإ ناسي ى | قلط لف اردسملا قوما عا ايشو بسن
 كاملا لل عزف ةرشلادلعرلا نا ا او امال اا كا امتقوربك ل ارق هع

 : ةفص ا ىلاعت ثان يبن باول أ د لاما انرومالا بقا اهبل : ْ
 ل . ه2

 ساونا مانا دوش: الو لمي عتب ميل و رو لعامل ابهاء ] اكلت
 ا لات او قامعلا كيه ظ ظ _

 باع رنا باذعال اثبانلا - ايل وم اهيور اقر كبك يا 1 1 . 1

 بوش هكر علم ساي بلل لاراتشل هانا :ا6 لوقي و تان عمم هنا ىرعشاالا كلم ىلإ نعريبكلا ىف ىفربطلا ىورومهور زحأذ
 م يأ. تفعل هنا ل وأن نزل زو تعمل كيبل واةنمود ار الس شتو قع لا للو زل وبا ريضتيرق قا طارح ١-٠ نيرو سبا دلكترو كتم وع دوو اكو ا د تحت

 100 دس عبدي دل لاس زن تلا. مقرع قت نلاورقت نينا نار لكلا بابلال|اولوا الركن رادولنبردع نم لك هبانمأ نولوقيلتللز
 ةردز ' هس جيو هلل ”#ثس ># ) 27 2

 بار ميد نقويهولولا قير نلاووق و مه كنوأ وايش هبازع ىاولقا نمش دلو لوحه ' وما مم
 م مه » نه نر 27 0 . 27 ١

 د مهنوُ نب هكله | هتذاروه نحف داو ندوه داب جلا نيرهلبق نم َنيِنَلاَو نوعرإ لا ذاك
 كا مر زف راقنيكن رسل هان جير [لظ روب نزعت" ت قو ىررتجمم
 اول لق ماشلا لاتارنا' برغي الدارلاقف ليني لينا مول ني
 نيرو زراف ل وق تك دوعساارلا»» سانا نما تمل اندم اقدإ
 رول الز وقفل نناروم ١ ىرهاليزلال ف ئلا ل ير |دزلو 1| نولسو

 ريغ ..الصاو يرق لتقلو كلذ قرود قولو هل لإ ءريشللاتقلا

 يول بوذا وق حلل لام تانييتشساوا/ناقيب ار عاهت نمد !ىضاقا 0 وقتل يلا حاسس هربا دعبنن لت ا بضو ين
 تارت لكل ثبتي ,عغل 001 نيل ىلا» ندم روربللو)

 امم نيو اني طس نو وعساوبةرابعد ب ررباعم اد ناك نيب للصف
 الهر شع تلي ىر ائلاو اوراكل اوت كلنا كيضانلانت

 ناز ناصنالان ن رتل تسكن اتا نييجابل عز رحسمو عم

 و كذويس حمي اثر عررو ا تسكر نبل يفور نإ ءادقل سر

 اذ ا: كاعر

 ما ربا »واول ناوكرعر

 دع

 اقلب نم عجرم مالمالب جلا الغل رم لزنوتاقجلا نيش هاو أجببق امل قوسفمةلمجلا
 [وب سما نما ورك نبيل هايل لالا نوفر الغ شرق نمان كتف كنز غيال هل

 2 قا ةزنؤل ىف نينزلب نريد ذوق ةرقوتيزجاب ووالد يلاو»

 لا يق ني قي لصفلا لعل رذو ربع أل ناكرق قف شارل هذاا نهي رلخ راف
 الو ثساالثو نانو اكوا وصاو الس ونلاوهلانءام ىل هلا لبس قف لتتم لاتقل زب هو

 هرافللا عتاب ارا نيش اعاهط دارا, ءرمي ار ورانإب|..حهتلق عمىلاعت هتناوهوصن لقوةنيآع ماع ظةيؤر ى ا نيَعلا أر فلاوغلاون اك حهنمزتكأى أ نيلسلا
 ك0 الارق امال نسل لا 0 حبه لذازامبلا ىو لا ىلوال ةرئعلر وكنا كلذ ف ترارووصن ءاْيررم ورصني ىوقي ليدي هاو ماني قافللا نرشزلام اشر نعمل او نشا لك ةرناءاماءارلاو لاملشلا تردي جيرو يسبب رى ببكبلا ميريل يي

 امال ءاملاو نيل لع رئاعراب اهرازلكا يلة امدارلا نالت. (ناطشلاوا سا لت هد اهشيز هيلا سرت» شالا متقن رج قلاب اجل 7*7. نسف كل“
 هن ليش ني ولاررت ناس اءافللا يعلو نيثؤلا ىلع راع ا وس ١ م اةداضقلاو بهّنلا نم ةعمجلا دي قربكلا لاوملاتطنقل 1 4 1 م 2 أ لل لابي رم مق يا نكرر( نيرا. تايب و نست هنا ين هيلاوتلتو ضني هيج دتاد توها حيآتي نوف )ب
 اسس قول مالو اء الج هطمة باش( ةز - انشر تام رح - كح رظ سل ع يع ١ 25950 53 ص 0 راه كة رق 01 | 0و نأ تول رسايل ليغ نودي ضر نيف وهو مولان اسافر كرو لاق نيك اري اق فطضلا( مرق لج شكلا ناب | نقل م رع ىرئلخ بى قل وك تك يرع يردد هقنف ' سوس نايم هتان يم 2 لوف تلش »نول 7 1و قف ماهيف هي مت باييلا وبلا ءاتمروكنلل كلذ ءرزلاخركلو مذلاورقبلا ليالا ىل لالا مىردو هع ىداس»مانلاة زول اهلشداهتلمق خير تالامتاةأهلا 577 2 ا ها : بِ : 76 ع ها اح -

 ل“ معشر سل أو راسم ؟|| لاومزلا مق هرعضلاو يف .٠ .- - رو رب ري 1 2 0 م "ايلا قدر هامان دا دل ما. ةدالغتسي ١ يغو ضيا نمر اواةمونضداذأ يانا نيررقم ى نيل و لمعت باس نسرن الو امتع اي لين 1 0 ماها تاوهثلا نيرو '!

 م 0 ؛ : نيردعم ”ةمازحلاىد تمرس ا م احلا تكا ٠.9 نّصلاوع :”يصعلا ١ ا 1 0 ل ع قوموا ن ال جشم هلى تاسعا تلال ب كانا نووررل لا فزفلا 1١م2 ع هى 23339:7-22752777722 .. هدهصص ا قادت «لاثإ لو فيداناا دل ىزاجي دابعلاملاءربيصب هلداو دنا نّريتكى غر ىا نتفل هذ ةنوارمكب ٌناَوُض

 ل لقل: يا ' ظ و هر نجا ازاي خلل راتعل ابوإ رس نو قابلا - 6 -َ ب 00 تدمخ ليل اوال زم رفغل مهلا ول وقي نأب هلل !نيِفتَسْلاَو نيق سصتلا نيف هن
 00 رضنإ - م هرضار م | يل ا( يطع ارو ِ 5 : : . . 5 / ١

 هادا دق ضو يام 0 ب يرام كيا علظطسا لاوس لاا قلق كاعخ ا يشم
 لل ايضعب طدي نازاب ترا توصل ااجبم !نياوك بيجاما ًابفر نوصولا نلاعتتافصلاورب لئراولا تظإ يكب( 0 0 : "نمار 1 قا انرادااقي
 10 ما و سيلا تالايضبا اولا ةراشاينف قداس جر اووضع لة يزرع تاذسلاو ومدن تان سل 40 0
 مثال درع تو دمتوإ نال ريالا لد لا زف مازال الضد فلس اى, لاقى كلا ل زع 0 جاينفم ارو 7 لسا ىلا



 اب ىرصلن العش لقي دة مجالا, ابل ايمالساو ةداصبإ ل الاء ل ضكؤ ورود تؤ اش ادشيلوق
 50 ”نييديعس ناس درو للا نضر نيل لأرسا للشاي د نب ىدبع راشد ادبعلا لو نينا دامب دنع « ل 0

 انا ان لاقمتل امري تل اءلاناقن ماعلا ابحا احا ننال اعيان هارب تنل ا 0 !لاقد تاك اصن ف تلزن:ل ثا هس وللا ل م امصالا ترن ةيرلا الإ *تلزنإلت نص نوتسسو لال 5

 د ثار ابديشاإ دعب لات ماشانعإ ] 0 الل (ىفوو وعسلاولاو !ناليرلال ان الاف لانش باتكى ف ةد ضر ارفاق سلسل ليس ل انساب ترا ناذ يبن
 انوطعمزعد نيرا بانو هردق ةاك خ منعا لك يلع اهنا لع عروف م كئالسلا نا للاب راش كازا كلج دهر لأ حلم باهشرمو مى دج كاتمايقل ريش لقي بيد هدم بو ةوايشلا و م دقلا عرووتسما

 0 | نسى ا لاا امبصتو روق لس لحل تتم ملاكيو (طيؤل نوطنللا ]رن ناب لع مضر ىلا رانا ميج لرتشلال عازر معلا داع أملا ةدأب نارا اةداهشنادسيلا اشارك إل كالا ىلع
 لب ةدابس از تيالافاوطقن )هولا ,دوبشملا نركب لغذ الريل ءاؤن ازيلال نمالا ولع رم نست اري وط اقل ا. مارقلاو ةبئ ادعوا ن ردا بو رشملا نولي 5 دابا هشلازيتىلاضبإ ل احلا وكت لارج ترارل

 1 نار ١ 4 لظشرلا كلتا ” هيا قماور ايوفلى اروقودب لالالا ىاذلمب قا رذ ل ىلا هل

 ١ نالوا فصول طلاب ىا ثانيتساإل طل نزعل روق تش
 يملا نال حلك دهم دي عال فصلاوإ غلا نمل بلا لباد
 هتدمبل نيبو نبل ضف نوال ناورهملا تضدا امل تلا السنا ٌنادنع
 | 9 | عربرل لص رس ها ملا نير نلف ليوا اهتارسللا

1 

 فنيل لإ ]4 تانألا لضالرلاب هلي هل نيل رونا ةداوةاففلا قرا قالك ش
 اء اظفللا“ فتحا :نينمؤلاو يالا مولر ارارقالاب , 000 كانب سب سيشووم لإ

 هَ تلك /مإ3ل لرسلإباوسلاب :درقتى أ دال قمم يف ماعلا ليلعب ون عوز ظ
 ل رأى مكمؤومولل سس ىضلا نب زل قار ونس فم ج2أ كلم ري ريع رياتي

 0 1 2 لاي 11 لاا سلب نإ ارح اا 9 لاا لا[ تان الايد ىلا كلالولابج»
 0 0 الها 0 1 0 ا

 ماعلا ىف مم 72م2 لا
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 كارم وب و ماما لول حس ل ١ ايس 20 املا كاب 2م اب ابصا ناين | نع عقلا ىل زوم انسح» م اهتشاورلو ماد اببرابلبق 0 ١

 نم تناك جاو اامب نوكيا القال ليو باشنلا مأيسرمل ضال لقاارقلار لوق تحلل لبا, يلام ام االايدإ | راف اب نمر هلاورصألا ثركه واذ اليو لج دارس /ىفب سور كانام نم ناك كاأثا ب
 لرقلا لشاب يف ص وريف نم امم اهو لات او ىاارعاصر كسل إب 719 هيفا ىامعصو لوقو باشملا 0 انه ءاملا تير 0

 ل ذا تالكأ عاعرزم ل اكسحس لاترى ابن
| 
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 تال ىلا قلابصو نك ةرابعر احا ل صارو هل لك ”كرزو 0 سا ىلع . ١
 ضل تاقيخن م تاركا ول سوبخغا فكر طلبا ةرادتساوف تاو مرو «لإ ام انا ريلرق كيم .لل باوتلا نريده تائتبلعلا +

 لاقت امو جلخ | ير ابصلاداران عابصيلا ليل! ناي لين اسقاذ الفلق حلم ىاصنإب قلمتنابأرماللاوا قرا بلل اولربايعاد فو توزهارلختس ا! ولبف ابعاذ
 ايات 7 .هرهتاق لامن [رابصلا حرر راربرا انشا نابل 3 هرصاو بج لامكم المو راسل له جب اكو الاكل ارغب ان نعم ماع 8 لع نتاجات فلك بايت انما لاودلصاللطلا
 لهم ركن ازركو لازقل لاق لون رام اكو اا أو كوش 10 | بستزلولي | نص لك ا

 وق هت ءاش دق اولا 3 ءاصنااوأومب الني الامال نيا سا 0 2 اىوايص نم رم
 نيون ل شع مالسلاو واصلا هلع اقانم لأ نما وليف عدول ر ضيفا ألا ينم خر ثم الا هيب بضم اعط ع اولا اوشطعا او ناي ءردعإو حرف ضالا هديب يضيفاسا هد نارا ىدد
 0 46 يع ل ١كللت ١ 1 ا 0 اع

 , 0 . 8 هر _|تحس ا ايليف حراصلا فو هير رف ىاةبغإو نىك داغر الا قا
 2 . الوقحلل ىواص» ألا تلءزف ب كرس 200 را ا 000 تار نبل قلقا نشل للباراقفل دم ءارلاقثرل :دومسلا يع دنا لميا طكرملع لا لم 1 لات شا ل [لايتمالاو شلال اصيا ف لايتمالا نع ةءايلا شالو | جب

 1 ار ىتعولع نحل هباونمؤولو ءوك مقسم تيطاو وه هبريكرم!ىذلا اوك لاقفام دما و لما اءرازو تابباشتلل مضل كاذل 0 1

 11 وراق ل هبدرغازلل قام: نوع قراما نة دش ودا
 ا يلا نمال روشع وأود هب نما نمل دا قعر يفصامهر ةنيزاوعا ا ا 7

 ل ناكل دهبف ليبي« ل 1 يعول |
 يعل

 نولسانىسع يندر او كلل صو هيمي وضسى بآل نوري نيراَصقاونآكليقو : 0
 -] 25 وو 7 0 2 ارططع 16 ١ م ملك

 هدر ينارحولابكامنيِرهلاماَنْبَك ىسع ل وسر ندب او ليغحلا نم تزن اسمن ب 0 راسل ١
 / ا 000 مم هلي هلعقي نم هياواكوذا سعب ليئارسا قايرانكى اذ اورو قلاعت لاق قرصا 0 0

 027 1 7| ىور رات وق هلش حررت سك اف دج اص نل
 كذا هيمهلءا6َنيركملارَبخ او يمر فرولقف تق صق نمل ودع هبوب 5 2 ل 90 36

 سو 2 7 22002 م ا و وهني 2 علك باص فلوزما ٌيفان

 دبور نبل قوق ىراصنلا نيلسملا نم كتوبناوق رص 7 64 لي دكا حرب 3000 0 0 ا نيل رعب دومريغ نما نرلا نمل َتعِفارَو كبت يم نايس هّللالات 0 4 0 0
 كيش منن اعفروكنيب كحد تكجرم تكا ملا ول ىلإ لإ فيسلاو حج اير# دمه لد وأ 1 ا اييور | لاسر دبب بلس
 5 473 7 سم” رم 7 و27 هرس ل و - ئ لي راكي لست رووا لكن كادر لوس روز ق دلل / 5

 وللا 200 : 'نعاذ| 3: نبل ماد نب سلارما نم 0 7 000 اووارا ل سرقلا ورب ءانيادو انور ةاستءافيال | كنج هلل
 0 ل دم ا هلف 2 و رطب 7 3

 الانا ىورون دادي ى !هريملافلا تحج ل هلدآو ا نوزلا وايل مهتقا ويك تحصل 0 596 - 0 ا

 5 2 0 0 1 و وتس ىايعلا ويل تي رايد ىلا خم - لقلاتليل كا ةناكو انعم هيقلاناأهل لاقفت 00 ةيدفرف :ةراومهيلالس هرأ 3

 اة وار 2

 اتيرح نآيشلا ىورو نينس تس «رعب هما تشاو نس نوثلثو كلثلو سرقلل تيب 10 انتل لكلا 0 0 2
 ميلصلو كرا لا دل لت 1 لع هلو الداني ةهيرثركذو ةملسلا بليه 0000 00 0 0-6
 ةنسراعرر!ىسلايطلا 1 لح ف ينس عبس تكمن ءاسم ثيرح قوت 3 ةيزعا عبي 0 10
 مالسل ازا ل ىلع نيدسأ بس رك داو ا علرامول لسرع

 رانمروكنلل لذ اذ ارجو عفرلا لبق ضرالا ف هئبأ ورجال نإ لقي هيلع نا 7 7 نسر واما ما هس 9

 قليلا نيلسون ريت 1 0 ا د "
 00 1 ا 1 0

 هناك القا َنْنعب ذا هنا تعلم! ناقل ىركف يورو

 وا دا 0 ا
 اريغ !تدجام توأبو

 نمنك هل لاق قسع كل نكو نايف ىأنوكف ارش نك لا مل 0 اننا لص
 .هللا 10 7 ٠ ا دصاوربت كا دابا رق ىلضن ريف توب نس

 هي 5 1 نت نتالق ىسعرما ىافةز هنأ نب مريخ كلير نما نكن باريغ 3 0 ري ا نع
 ول دفا طه 10 ناويه 717-00 اسك هن 00 نمل هلال 7 00 لت تام تمام زنا لاول تدل
 | طوب 5 ا لبانناءىلامت لاق زمايقل المو اعأسلإ 0 2 ال اوغلان
 0 نمالكلا ادقلو ثيداعإلاو تصالسالا, اتلاو نيوسملوو 7عبتاا زيلع ض حبا 00 |نءاجراشإر ير لوس كيدامأبت تايد لدتتنلل انةصام لالايصي» 7 انامايتش

 رقص واف ليت او لوح «لوت نيزل ابرق تل رن قاضيا دم حتا نلذ بازل 0-3 اجا يو اقتل وم ا
 الاشبال رفريل]ف 0 5 للاب لاو طلمايل ف زرباىاسنان تالف ةزألا لإ ,انايندلازع اعنا مقف هريكطو دج ةيصيرط تلاد قرفالاو ايلا لعلام ماقف « قف دعب لبقات وا مرج واهيل دج

 الشاب 0 هرالاى اد قئباصتلاو عزو يس مات وبن نما نوح الا ب 9 !ستتلاراهن ى 0 9 مامر كابن ترن آل ا
 ايكوتايمالا عج ا شلاعملاز دافمو ل 0 نوب ا سمن يجبر ارب, ف وصولا عروب ىب ةرنلا !فصرلا نوليأ ا ملوخ تب نسير ولو تلجأ لوق دلل علرص» تدركوو ب كب

 !نوشك أب عباوبو عئرر اهاذا جوشلا ثيداعالا ف «يضلاءىراصنا نا ىربن كل كافل الدواس لق رارعل كيب عترلا منيل نم نين تكن باب تملي اال از وملاب نيو
 | عبو ئاقناو طف دينا بيهنتا تلرامو نينمعسل ور "دعب ثأيبو نس نمو ال ناب اوبد عف سول 9 كر ارو اقل شوك ىف ىردسلا نيرلللااجائفاف عت د( عمد ىفاقرزناى ا لاق -

 اقراص اعرض ماشي مضر يب كل رخال لو زج اح انحاز ناقش ناب بحا ادب عبرا لا حو تونا تلقا اني يرش كر ث هل اك للرب ىتناا كلو نش حير روعضلا:اقرد ىف نأ قت

0 
 رقامرتقعووعت ند امب ا لاثاع ايلاركر ةنورتا لاشرلازتت
0 0 000 0 31 

ّ 



 ١تياقث بلان صاعلا اهءارلاو نينلا فز ء لك ب ماع رلوز لق هل« لجد شادبعوبداراب ماب اوما لق تمل م ص | ةوجإإ ىرمثوم يما 5

 0 رمال للسما لاقل اقل لا مدالا ع دنلاسابناقتإل تنزع ايلا رتفن دارك قافل نيل املك 0 2 ان ةرببج تاني
 لاسر سيل ثا لسوتلادىب كل ايلا ورسم دشناسرقلاوملا اعلا انيشمنع ثمل مير” ل »اعمل لطم عاش اعملاوتفللا كيلا سصا فايل هاند اضل ناك اوساهسلال ل

 انئالار ين هش اك دوام اوت هاهرهتلادوتخ اي توا ما لالا زجل اذ مالك ل ضاع و مالو 5 اا

 0 ارو ةوب زفر فش 1 | تمس انا اكاس ذاك بانب ند زبى كرملا ملبن ونلاّعطل نإ الق هل لكس الا عد اكلا يف هابل ةدو وضل ساسسد كل اقنع

 ارمايانوم ادا: ؤ شرممرل | لوم ىرللو ىب داع لاثو
 ا 0 املا ىف ناسا ص
 ااوارام كل زو اوكا نااربات ارثوثك + قمع دن |لضريك 0

 ا ال اىراصئلإ شح 0 [لاقرعم
 اقف ىفامنلالارجدو ا

 (سالعل اقف اصل وجاف كيب راما نسا
 0 ذا اكاد نا ار ليلتق لالبلا ناهديبىيزلاو

 0 اكيقث لالالا
 تبعا حرف قاس بنلي دل راف زم تعطر كلذ
 8 اى لالا ءالءارشلاومانالا صخر بابلا تيا راو
 ا ا لرد
 لاارب امارعت اكل و فارع زمام رم ءىلإلضونلا عاربن رص

 لاق 0 اوروو لك 0 0 م غ
 اانوهرزت اين اونعال ولو ن ل قف رترق |ناهريبىتلوزلاوا

 قامو 0 ول |!ضراناصو لكلا نامل ليد 0 هالو

 نرد العري اشالا مادا بما نا اوما تالف
 ةرشل ى اولا د رع اناء
 ارتب اييفاجماناريو اين زوكتشاا لالا نمد لق حل ىءاص يراك
 مث قرخ سس نان تيري راو رسل (للااام رقت همت سلا الادمي ويمن و

 حضرة ز/ لبيد سلالاورش ااا ننلا نم. :م يدقتايضسنلانرليهر لاو
 2 !ةرمان لق هلل نيس ١ س ءامجالا ررعضوتتالإلا نم

0 

 و الملا قنص نه قنص لكن 0 ف 1
 اوعجرل وله نيزلا مخول لاق امهنع ىلا عت هّندا كغم رع نبا نعال دسم ىف لمحا يور

 ضصتلاوب ريزللا نه إاوقراحالاوجخولاعوفرم ىف زربطلا( !ىوروالماالوالامنّرِجيال

 0 هر لل لل نيالا لكامل دلك | 2ع 9م لق علا وهل هند 1و هال إ ها نيا نم مو يف كشال ىزلا لب
 اولاولا اارثئبزو اءاضاييوتلا و ضار الامل نانا لك عمر 322 يو 22 7

 يات ءانضا اناا نع لد تانيززل نال وماما 3 1 يدنا َنيرْاِْملَعَََنِإَف نامبالا نعاوضرعااوونْناِو نص
 «”يئاز اد ار لجان تلتتالا رتل ف تلكم« كلذ ءروت نأ 3 1707 47 ا 0 ةَعكش هي كل ا ا 767 00 50 وكلف ض» اعرب . ١ +١١ لإ صر رج : 5

 1 ا 0 2 6 0 0 0 0
 ا جدع ل اقهّشا وو حب ابدا
 نا 6 ل نوزع

0 0 0 
 كلرسلافلان الابن رتك اراض ”!لابم ل للاغلالرقي

7 22 8 0 
 ااا 0 انيعالوب دايو وليش هيدي نمل ل يجاْلاَو هيزوتلاٍلِزف

 ورفو ارا ١ 1 ا

 0 4 م ا 1 0 0| |ريخاو كوم يأ لتسم 5 هيله ركذوق نالطبم نهد هينا ةشارصتلاو
 ل 0 8 ب 2و ميد كوكل رتمعزو اجعو قمومرما نمو تكلا يف 42 2 ١ 2و 4 7 عزم 62 ٠

 0 ا اذ 2 رس ء نومك ال حانأو هن اش ماع هنداوميهاربا ناش : نم مل هيكل ل سيلاميِف
 ال كد دور اديا نثق ل اكن الر نس قب 6 7 ا 200 8

 0 .و لع ءاربان وليس بلت ثاؤلا نعلئتام ناكنكلو ل بكوب ومر مهارب نأ ةمضاربال ةيربت قادت

 كار اروكالف لوقا تو 0-0 2 ,/ 0 و

 0 0 000 0 نام ان نكأَنَو دال وممن "مدي ميقلا نيرلا لاه ني دالا

 5 لمار: 0 ماقال 3 ظظ050 / 0

 00 ا راوقت اال امم " صلد اي رم نايل (ايادحل 7 جا ايف #2 52 5 100 4 و7

 ىف ءامج تيا 0 0 0 نمالسالا كيب لكتاك 2 0 عي 52 3 0 1

 7 ركن نامل نازح فب دل تنيرؤتلا زب انزع رلوق تلم قفل قي صا لام اررتلال سوال افيعناكم زم نابت ان انقل نإ يلم
 نوارقلاو ارا الق الطب ا 2 0 يقارن ارو كى اص: ياما نول زال تتم .الاوو اررتلا اوس كالاوو مرو

 لوما ا دام[ / امنا ىفما الدي النيئة "اصورها الار شال يوناو وراءه تبملا نريد سارا ل الوم لك هلع ووعسلاول ا سن إايطل كن لفت

 ذل وك ببد ةراش 2 ارثلا ذعر ءالاما لوق كل ا”كسسو اضيع حنالام ازلو 1 اما ت لم 00 رم اا تاو دعو نعت دان ياورد

 اركب كف للون نام اوال امب 1 لايت سلا نفس لالا ةيستصل عربا وربط ارتب 0 اىدلاو نلت للام تماللا
 2 41 0 0 !كرتخالالاو ضل را ستاد 0 اذهل انطقن دات 2 ا[ لأ ذريار



 سبل لإ وك لس ترد رممصتاو ب سائل برقا با ئحملا برقلاوبو ىلولا نم صفت ]قل ىلو او ىلو اب نلعتيرارايلو أ حل
 باك تلا م "ىلا نلءاهجتالامال ودين ةرئازمازلا | الوم ”٠“

 نزلا مكر 2 ارب ارعجلا نزلا ارت لن ىداص» ب ءارمانهيرشك : ايي شك لمس يرش نانرسلا ثيم عروألا 0 هللا: لزو تلكرلار كارب ع

 نعت لالضاى رم !نإل وق كس ىداص» ايامملا 1010 17 250 ما 00 ةدسول» تبخر هش ب٠
 0 ا ةدايلا ف عدا نعت ارق حلشس مع مع الضا لابو صايقنابى كلذ هكا ءارث ايزم ب نيل للإلضانلاو

 :ااومسشو :أن سمانا 00 لادا يركب ينال ايا مج ب انك( ايزيماف ل :او
 0 ملص 0 الآل ا م هلل م نيش بذللانيثنتابوزتا دف تضخ ادني 2 ا 12 للزل لح

 الو مال بيطق |ىلو حرر ها 01 نا لما

 نش راطابا نطل ارطغرل بم
 رس 0010070 ب تلم راهلالراىف نيس لعل زنا اه نايل ا
 ١ اوم !َنْيِنْلاَو هع زك قاف هنأهز ىف كوخ نبذل مه هاري مهقحا لالاشار ةرل لراس ول از ماس تاس
 ةمازيقم اللا ناربولازب لكى شو غارق | لال رقي مهرل
 يشلز 21م طرا زريغ م اللا نرا ىلا راش انتو عي لللا مقتل
 ناذاب تسا تيدوبرلار ران نير كى دريرلار سلكي 10 0

 اسرلا كلت

 006 لا

 مويا طمني هاو م“ االءنيد لع نا اولوقي اش هيما نم

 ةلضنأوروك و ضي ب 2 لما 40 هما: لاراتو ةفيذحواذأعمز بملأ عدامل ل
 ') ناس هر درع نيا السانبد قشلتسارف نيد تنير لتسير

 2 0 م 5 هيد اوعيطيال نونو عمه هل ضا ما نال 2 ايار ناش الكرنب سبا, نايا لاقودري ىلع
 ٍض دي هك دعا 0 ١ ار رياض ار سلو 0 اريراه دق ايدار 0 2

 . 0 لمأ قحناروملعت 92 ورب م ممن 2 رف 72 يمن زهلقشلا !نارق اهتاتبأب نو دو زل ترمس يئن (يث انا مازاد نمار تلو لضم اماووار

 5011 رصيشلا تمن ىا لن روزا دز لاول ىو 2
 7 َقعَلرتأ ىَزلاب ا زلنا | مدوضعبل دا لها تاق قحنن ا 2 1 000 ةااسلا

 ” و ا | .مهإ < دعمالاو 1 ررعإلو تورك

 ”"ةنايرولوقيذاردزب نعم نوعجرينينمؤلا ىا هلل رج هيأ 7 نارقلا ىل 0 ا
 باسمك وضاق ”نالطب جملعلال ١ 20 رم لطشا لدي لة وع
 مالا نبق نس ونمو الوأضياول مملعلالا ملعولواوه دز مهل وزعي هنعولؤه| ا نطل اا مخي رفلا
 هالعأو مالس) اوف ىلا رم ىارتو نرش ا ذ| | ياناس 100 مابا لت
 7 717 ” ا الوارث ىلا 4 رقتلاو امن 0 ترايرانشسمإلا

 ناو لئاضنلاو ةمكتلاو بتكلا نمي د لقرحأ ق ذي نآب ىا نأ ضارتع ارب ةلالض ا شا
ٍ 

 دا كتبدعترمالا كذيفوب الحا ناباورشنال ردك تسلا لعمر قرحل نول ونمت لوعفم 00 الكر يس 20 6 لد رو حا /
 ١ 7 اوزيكى ا رَرنلا ةررع,لرقو شا ىر لو قدنع مدت لول

 2 عاده نأ ذا ان فواتير امك يزل وكس بلفي نون“ لا يان اس 507
 ق ا ا نين 1 نسم ايي لصْفلا نلت ةللات لقطر طهران ىابن وقتل وقباشا» دقو ثدؤرإلاو أهشباليات راند
 0 0 ا كرايزلر للري لبان يف ررقالار 0
 دهيد او داش / نجرب ص هرها اوه نم تمت لضرب عسا هاو مي هوا لثبرمل الكل عفو زفر نيو فس اواو تسا] 0 لكلا لقتل مارذتسم

0 : 
 ممم الم ولو

 نيا كلا نيل فا نبو عت ضلا علا ا ات
 ا 5 2 نب 2010 نإ نو هيلا هال ابمذ ةيقواؤت وألا لج هعدوا مالم 0 روعسأ ايبا 0

 ةدقلرات ع يف لء| ندارعبم سات ئلا نم احلل نازألا ني دغا مرو ٠
 إليا و هودازر ىدكلا يركتا قران قرانا 5 وت هلط ا 0 نال تس اجود وكبل 1
 0 3 22714 و / 0 7 اءاطاق ع 00 م اير

 "مو همي بلع لد ”لزل

 وسنكون 0 م كد 8 : 0 _

 هللا لدعيوا لع ارهاعىّرلا لعب فدان ليسو 0 "وذاك ما نوعي | بملف دلما ملانالسار ولو ل صاصإ سعى ارد ةمالاقيتينم
 هلا تا ل اندر باث للضرب خايف 1
 0 22د تأع 5-1 كاب هدا ىقلاوأيعوةناجالا ءادا نهي الاوز ببسن (لاولا نقار ايضارطو رم تاما اسإ شياو نئاياد 0

 مالا الهعو اصح تملا دنا ورب ربامل ول! ىف لزنو حلبي د وبكت ى ارهضلا عضوم 7 اكسل تلا 0 0

 نبل نان يطور ملاذا 0 نابل
 ايس الات اوريم 6 و4 ا 5 7

 1 و قر ذاب سل
 ١ اعدابل ؤزجسل , تاروتلا 0

 0 ا 7 تلقدح 0 ا دال 0 1 0 لإ 10 را
 061 ل 0 , 20 |!نيبلع تام اعىزلا] و كلك, ننال اجر

 1 كلام 0





 7 0 ردللس وتلا نست ريد تاإمت نا لاشاالام تمصئت سدت الظل يفصل سإلاىل امنا ل اع ماسالا ير عم وعش نيرملا علا[ صاعد 0
 0 ايلا زكر يتدفق دلال 0 اواو !نيذلا ناش لح 90 2

 : لسنا تاعك دار الاوان فس مض رو طنا انيرات |ردابشوى ارق هش لك راشيل ا لزلضلا كيس حو امدب ا ن مايل لافتا وواعبتسال
 رطل درا لوقو نان اتبسب# اردو ارع اراوضرعا نس لن ”/وقلاى رهين دلوقخ وتل لاى او هك رت يقيس ياراشا لل اولو اولا تانييلا# ءاههقررل و لس خر» «ما ايف
 0 ا نينار قوت را !ىامبليرلا لرش لكس لدالا جس ور لاثلا اعبلاولاشلا 'اهتببلا
 ذل رق 7 0 همنمملاب ل
 000 شرا رس ١ دامب قد تس ااه يسرب ثم ىلا ارو

 داب سااجلاءرقايل/لسانترتل لإ 0
 1 رقتلل بيل, تبتر ملص لوس لك بات ملا ىلا
 و” (علااءاوو 0 الانا ىلا كلزيراشااورقفانا

 0 انل ١3 ا را ل هلع ىواص»ةؤرغلا عدم
 ولا اهباتئ يذلا الاقلاسلا أ يلع كلود عرورفلا لو لرقم كارت رفابلا
 لمع ندا ارم ور شن ند ويتم اكأذالبشلاارتجيوت ىلا باي للعسام
 د بليد ولاني الا ةريفوا حللع راق فرشل ادعي
 كس انتدشناو ترلاروضت نعال !ن بيوتا! بس / اطعو قوات
 اضياونآلات تل لااترلا < رماضحاز عت اينما وطن نيرا جول
 كلاذولل قب اياالانزاكل نايا وو ءاوبق ايلا ترترياحلا بتل ل

 نمت انعلا ييران تول اوضصرز# برتىللاو 100000 10

 اناني وارق ايل ار امانصرلل اجار قند ىراون لعل ركل نتا
 ْن مالسلاو ةولصلا يلع لوقو ر رثوع املا را فلا جايلام ين يكل طلبتم
 دجلراتحلاور ىف ل قلو و اذ كلا» نول عي نمداز يف وير رتا لقبا
 انا دوت لك سايا ناب از قاع نا اه اون الالا ناي
 نانا اصاماليرطا لكاس ثيضو ازلا ما الالصف| من ىلا

 6 را
00 0 00 | 
 مارلي عا 20 رب سعب نيا نإ فهلا ىف لزنو مر ممل وغنت نمهل عارض 0

 0 لاممدَ راراتكاوت داموا ورغغا ذا ليش ارم مسا ل
 1 . ضر“ م مرح رم لق راف راو وه 5 2 7 0

 1 ةبم اماما رقم ضر "لق مارح ني لبي نلذ راقت هوا 3ك نرغتل م اشناشا تشل سايل رت, حراعإل !لوبتريأ ا سيلا

 دابلو روافكل للتو 0 00 ا ل
 277 2400101 ناؤورو در قر نط ناهوراقرو رادار راش
 اوي حنهلاوم باو ى ريو وأ نع نينا نور نق نهلة وول ومالا !باَنعومل 6 ايا دل 2
 منا م 2 عوف > تل "اهم م يو بيست ازيرا ق هلل ءرصاو ملا الا ىف رول لاو ا حلا
 ديس نما فتم ان ورمحل اوما'نم نورك مماوق رص :*أ بسلا: تلال وق دبه لابس دنت م للان الز لوبقلا مع

 جسلالالئا ن6 هاكق اهنابلا بالا موك لكي ال ناكد عياربا ل ىلع كن | معزن كنا اء ان نال ف ا اذن مين بى[ لاي اورحا ترم اربط
 رصقلاو ٍةظابلاَو قرود لصحال ليالاوهو سفن قت بوقح لي مرح الإ لارا | ىفنت تعالت د ارك لرب م س2 رو ب امر كلم« ب لم لعلاقته اسال
 رجل نكدلو عار رعد للنبي سؤ هزل وش نون 0 (ار لسلام - 2 1 اصواومما | ىركاسو رو كوبكام هس( لاصا

 ل ندر رمق 5 دص نيبتيلاوتدِدروَتلاب ون اذ مهل لشاعر مكان را رب! لاق نيكل نكت ٍ بيرلأ يار باهل ل غ

0 

- 

3 

 11 0 |« »ب بحا اه وفنا نإ ت ودان بح اسنان ال لمنع ةمبنمنامافاعرغلا ناب ةهجاوهظ ىا قرع برك ارسلان قادت لاف .ةصتل دبر قصت سلا اىدخياداونزلاسبل جوس سوس بهمس ب سر نهب نيرا ! الا باطما ىل!لرصو الث !لصاو ا ورك او طر يانا
 ل ل لك قافن نال نتا نعل ر|3) رص بتل و نمل اوما رم
 درب 0 الالم تايتا لل نورا لل علت

 ها ب يورعلا هانم 04 رهط كازا تلاوأاع
 قبل لالا لورا رولا قانا نكات
 ماروك روحدلاق علا فاض زكر هنرى منشان
 3 220 ورام امل لان تنالقإب "اناا مولا لاف ا نم

 نبل امرنا اذلءيلع "مف قمل هنا ملل لا خلابدتبا )ل لزب فض
 درا لارا قر سيضت يذرتا عدده لاتسا وغياب
 راينا قري لاقففن ليل ماس ا مازال اعش ليتل
 10 م "الار ما امينسك
 : امكارلا اراك | تمل سوم ىلا اوريكى ءارتص] فو أل يامي
 كلذ تيمنا بنالم قاد اان ماع لماع فئرفلا نار اقتعم» «ءابلا نامل لوف لطم امي رقي كأن ورة صامل ارامل ب رقيب ع ضن اكمام 0 3
 ةرابجا انانعا يرقد لال كب لقلي لاعتناق راما ابى دللاوقل لبلاك كو ثاؤلاو 0 نارا و ادب يب را الل راما
 نيوز اهلا كالا ب نينو ىعألا دعب سوو ماعلا ]قل لب طمالا لؤى ءازرلوق نك ابق ىرنع حرزصلا فو سد لغ تعي لا !. اجلا رقي لارسال

 تسالارج اب نين 0 هاا ابل انا لس ولي لازم لو لدقلا تيب ا ا
 تيب ىغ 0 000 سميج لاف نب لوس قلا ت ري لينال تيما نيل اذا تيت لاقط تنسينا عا يف مناط انيوتل

 صنت مري رو بأ ثق نايس ة منزلك لم لو مراسل رمت تءللل لملم ا اب عيت املا تنس ربا تدافت م عنر ىلار اش  سعفلا ني رك رمال العنابي قل

 ام ١ تأ بازل بارثلا يعز هرريعملاو ني لسباق حس + عرسال لال ,ىا تبن رقورلم

 كاذه) طاق نصت لطايلالا تار وزواج ؤملظلا نه كيلو طاف كيل واذ ماك اربع للعال بوقعي

 غل زو نورت نب نذل .الارب: لا نه ثلك نعال مذا ماعانولا بهار ماو نوبخأا
 ايست فدخل بابي ىرل لا ضر الا سال تم مو تنل نارك لق تايقاولت

 امازو ءارسوتما كد قم ةرابع صول اس

 ةمسروعبرأ مهو اعقل ني عضوو موالح ل ]قاف واق الزعابي كلب

 ءامضم ريز ضرالاو تاوعتلا واعمل درت عرفان لوا هنا لت وا هنأ يف نيب“ 0 ١

 تيآ يف مهبل نال نينل ى هو ف( رهو ورا ىا (ىزلا نم لاح ةربُم من نمضرالا تحيد



 مى وصح عبله 3

 "7 هيل زيا 0 دمار طا ةعقا ]فاز[ ادع امرت را م مربكل سس( 7 | زم تف رو

 ا هطول يظوف علاش اكنيزر غاب مولر ينم ثسالارئامئآربا ماقمابنم) ف جلع لل ضف يزعم زنا ىا تيل ح اون الد ىاتانرح لهل
 5 مدقلارثا نال كو لعاتخالو السرج )يقم لسرايا و دس دس 4 يوسشل ود طامي
 5 / «طعرايخالا تايآرب اس نود هو اباد مرجان ود ةزص/لععإ تالاوث( سمك ىلإ اهب صوغو تار امصلا زصب وف
 ءاطوم ف برو نبالو هارت انو لس (ة: (ردشت الو مان هر د جول الد سا يف مجول مضافا ىالرل وعن اعل ل نون: المو طنا فص انيس
 0 ىديال دات ىاىديال ال هات قلل 10 ا ا تنم لاو بدي س اننا

 سرا ال صل ضعت الل وك هن لممرر ىوأر تلف هراوم خف ضرر) لصح اذ ال وطور عطل نا عيطتمسل لول ايتو ان ع ور او يف دج ف هما وبل باكر ذ للم ىاهولجلالرطل) ناو ملوق
 2 هك كاس هك ده هس 0: دكحا الو سالو عطل و ىرونال ثزالارل ضعت مي ىلا الان انوا درو لصاصتي رسحسصتا احم ف لمقلا سكت راح رمزا يطل در رسسحت

 تك ديك ميسا اسال اه وق يوزن ل سكلاكل اقل اك ف اكل اك كبار 1 ل ا

 0 ران ةرمم هو ةموزب
-. 

 لل تالضاو تاالع م1
 لل , هه. ٠ ٠ موعاو ٍِى هش 3ع 0 0 ِ ب ما م .

 حدا هحيرشلا لوز فقو دسم طلو وحسب نعد ىدما ٠1 قافنالا هين لقي اأو ]بهي دلرض هيام كفل ح ناو هول جالربطلا نا يف حان سلا يعرض ا ينمو ملعىريال/ | وارت
 مرج اعرص رمؤسو لمن ا لص ىننلا نكو يل ليل الع جو افلا محبو ل هج 72-52( هلك 0/3 / 2 ريو لا يقفوا ركب جد دبة فك كلو اهرموتعقبلاهرب نقاعتش ا عبر اوف ةرقمزس وابي سل نوجا تكلل : 9 ملا و

 71 0 ري 3 هليل نيو ةربعومك ول اور ةلحرل ودل, ةيئالص,فاةرطولب يل لطيسإر(سانلا

 ةكيللا نجل نال يا نت كاز عله ضفاب
 ١ | نونصيمل رولا لهابَلف يلوركت يمن والكنب هئاون لا كودي تور

 2 كاع ا 1/1 (هيشما قمل انه. الل تمت نا عطفا الل 1في كلم

 .] مقرتا اج ناملبلا ف نوريشل يلا نا شمرجف لرارملا ىف. جا صاغ و اريال 27م التتاو ةولصلار بلع
 | ملا دارقيسقس نو 0

 االول لاجل لسد وزى فش” عاب
 , ب موماعلالو كساعلرمل للاكل شرف ل رو عطثف قر مف لع ايف مك يف دك

 8 نمر اوشاشلادنعو حور ه1 ميولقاتر اول ا كاف يفرك لل اهب قح مارا ىسم رع

 | لسقب ل نكد مركلا ىف كريد ىربارن ديف لسن مول لد يتلا ملول يب نح
 ُط

 : راسا تا نولي مبا هيلع هربت افلا معبرا <٠ لدبي صقو يل مف أتت

 0 ملول
 5 مم, ل ضي لشن لعل نايف ابا لام ناك اذهاصاصتولو يازسقبا ثأر ميدو دول

 4 ديلا لهاز لؤوهدابع نعو
 <. يحال لخيف لش لب

 | قحفكايو لك الاقل نا اف مالمالادعب الوريث مادابرعإ ل لرطرعت لذ 5
 2 | درسلا مصر مغيطعيلا نكتيف ما رارشم تشل وريف لظرت سرا ماع اج
 ْ دلباكل ل لل عفلاع الو حل لماما يفورو نعت

 رس قل رت ال كك 1 دسار طواقم ةعلكماكيت 2 حا فازت ير © لاتزويغت از ديو كلي موا ىلا علا مد ياج كوكل لعاا ناكابفأ أ ف جدا ٠ ل١ لص م72 ١ هاف لإ د 27ج م
 5552001 سر يع ددسما دو حرورلا ىلا هير نكلو ميدل ضعت دعو لصارصقد ) ةدب,ل مشن از نمأ و | را دعا قضم. ل اا[ 1| ل 2 هلا عيداعأ ماد : '
 5 | وهي رضا ل وركن يفكش دلت إن اجيذكتلا /ةكلزاو نوم لفا فلو
 | هيلو هلك مددت ازرب قلخ سان دعو حرراشل | ةندك اك ب جاو ل ا ا هقراوداكو اورج ا هتف تل رميها لاذ !مهقدزاكأم لفمغلأتظانف حرز خلا هرسوالا
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 0 9 انيك م ١

 1 هل تع -

70 

 نلاابعا
 9 وهو

٠. 

 ب

 1 ا د
 امالسال ]بق اود و رصف كبل ةملسإلاببولك نابع فلا كل

 0 0 58 تيار سال رو

 هلك« بهو: نبت عنانم حرصت لوبشتا و يئاتت اجا 3و ا وقلي ن قزكلاوهورمهه وجو تدوسا نب اللا ك» ماتو 1 و 2 2 00 1 همر ما خو 2 53 5 2525 ١ | كدت 5222216585
 في انبا بكر توج يطعاوتتا عزطإب شل هديب لوقلا نا يشع | ومب و اكلم لغو ةرضفا لون لافلام جاد ةءارعر بج عقب كلذ لعب زدات رتعر لعل ليزك لشفق مو لم زق كلذ ملرعاول نا يارب 0 : 1 9 "< رك لب ايماخ اذ دك 1و الاوع ذ مسؤ] ول نم قس” تا ول ىوام يل اق لاا ايمو لف هد رطل درج نعلاو ةنقل يار مور لبر ا ديوحل لوزا ا : : رح طك 7ص 2 0 و اي حر ايدي 4 )كرولا | 2 ا

 0 جل رسم السالا ىلع اوموا لكن اكفرشسوب ال توم ا نال ذو مالسالا ىلع ماها لارعال ايد هعمأ اعل تبيطترما مزلمالا لامج اوددإ او /المالا لام ىو اجل شوطا حار مم ادالاو/ «الو:كاوطل
 نو ) ةزتح ا فس ع منلورلوق حل دح»»ميقنسسطارصملا ىدببب [ن ورشي ب لكن قدصبب لاكن درا رين عنخ وس اهي ضفتال نيت ارشد لل كرقل مال لع رتل نكرر لاب اول سد شن زبك

 نومسورلوق كلت »»سانلا نوثدي ىا لف وزو لوعفملا زا ىلا ن وكي ملوق كلل كو :راذلا ا ردا ولذا ارافكاوتومتكاالا ايف عروتولا نيد كيرا فلل نجران عروقولا لكني ِ
 1 نايل لاو تااطلا فورا ايف اضاركلاو حلا كات اود درو لفعل عرشلا هت اع بارع
 كسا نمي اوك اعف لا ”اهنمولص# ىلاعترس لااترحصلا ىلا قرت عفت كاف لبس بام سهافتماقا ىفرهال طيري يل عورة (نءالا مصل | نالو تاياذكل ل طوزفلا نصرت نعي جلا ةنوورعملاب
 مضر مفك هدب, ل عش | وراشلا نكيوج 1( ورحم ا ماظن ىريصتنمادإ رميا عال معا ةددق ناني لعتافكض فرلوت قل: كورعلاب نوما. سادلل تجرح تما خرجنا وقل يورعأ سا زوكو

 ابتعللو ىرو نع ضف لل لذ نويل جال مالا ءر وار جوملا يلعب جاو مالا الإ نكي لوغو ثنو كولبقل ورحل ارماول ديإ ري اير لحن لايم ا ورجو لع وعل ا مالا ك١ ا :
 دكا د كار ةرل لكال بنل ل ىف امرء اشل لل سا اطنعإل وو اضلاو :رغلف جرم كوك أبل ا ورع

 هس 0
2 

 . | نويوتسم طاع لإ ىرهدقف ناب كة موس رنو» 22
 10 اريام ىو رن دى | اج دست وهوتع نا لحو «نوملس مان 5 وحلو ةحتسلا,هللاوتتاق ءاوقيوح: لش وق كذكنلا لعل يلدراطنلاب بالا لبا رصصصخو ور يابت ناصف حارس 12 رج ا لي ا ل قرر تففا نطلع 00 ا للا ِ ننال وساياوأوف يي د ليدل نصح ]و اكرر و كلوا كب /21] مايا فنا تنكذلوكهب صد: ابين نار

 ظ ش ةاوهلصا
 كا يللا يوزع يو

 نارا نا ءأاأه لوم ناذل
 - مله لوو 152602: جا هاربر كهياسكقل
 ا دعقللز ات وئافلا و ل20 هانلن زف روعار لكل ود فورت
 ورا لأ 1037 لوالا وركدلى لذ الي لها جلود ل يلهو الاكل انكشف كن
 ان ا تبلل عار ل سماع ]26/1 رسلو ويللشو 220777 فو كاونتر

 كك تو

 اننا يشل مول تعب نشا ىف تا نلف ازلانذ دكة زب بشل ىلا مي
 1 ع دز هلل لابن اير ارحتي] ىتمربلا هاور ثييدعُو

 زو ليبلا ىلادوج يع مامن لك عبالو لاتتو لزسا دب ىلراانلا نم | و 1... سدو
 ابان سالف كارلا ودازل [ملوت حللس ناز عزطتب نم ويقت انرأ "بي اهفتسارو هليل نر

 ارجو ”لعارلا ىلع ةردقلاو ندبلا يصرخعالا انمار نعو ليته! يركن او | ا:
 اكو ةخرعوا لعو ورغد وت حلك” ىدحالا ىف كأي قلرطلا سر طخ

 لفل وت هل لرب نفصل يسلك تل ادق يب ك لااا لن ال امد ١
 بر

 هايل ل كا كفا اه الاهات هع ل ا هس 7 ت11

 مهلك عز الشب عاب للشفاه اس لل ١
 و مالسالا نكد صف ناتو 5 ّ
 مو ةراشب ب تسنقتالوانإ ل تنال درعا ل دم خص | نولوقل 1 وسرللؤ

 اكول ةميلا زجل مام لوف حلم لت » لوعطم رم[ نو ثول عفا قلختس حج م يو
 الدو نيل هر صا ىدوم/ سفن بس اشك سا نلزصنلو اىصا عرسشولرا ا

 ةاندول ءاسفود ناشاووزانن اراصنا عمروروزل] تساوت تشاد ل
 نآدنرش نالسن ورد ابعت وادع نانا امتيىل اعردو حررزخو

 رض لي حراشل ريا تفل ل عر نس اش ن ويش ل دبو اراب تديصخ
 هك ث امل اوز |ركت ضار ضخ درك إ نانالسماب تمص ايي ولأ

 و نادم لو نتفبا او ايفر شل لاسر ل ورصتلا
- ٠ 

- 

 5| وريضصح ملسملاو ءايننالا قالغا هيد ىوقنلا نيئوفتللريرصت عاطي ناب رلوق
 م اس لا جا عج ربي سس ير نش

 الاهزمالا روض مولا رجب ىف ساهيل اقوإلا
 نقع

22 

0 
 مالا نال يبت بيانو لاصفالا نت تيب اجلا ىف ماعلا ىلا ءاعدلاد ىص

 خم يي

 7 عرورطلا نو يدل لوح ىف فاقتخال | ركن شو وتنوعت انمارص نار هلل تمد رعالقن سافر اننا ىانل رحل اينرل لب



 نا لسعر تت فورشلا باد نعت ا تيرلاودكرل طبل كرش 8 |ةداباو لاحلا الطايف ى ارت ل وق حل لم, مل وةعاطن ب الرشنا تتر اياوخد قا ىلا ةراشا يف جرلاب ابنيبمتلا نجى ارأ وأ
 02 الا ىو ا لد اهو هش اسرع لوا رع لا ندا شرطا لاةذارا ت فت | شعب سس. : الطري مر ثلا ١ورلو 02 جربو لاعبو لس ورشا تايد متم كل راك ل سيزعتراربالا منع دلمشا ىارشلا تايآ“ "اوت حل ارلاطرتعمالا منا لب ل ةعاطلا لو ورك رطتسإ ناو نول

 0 خلا روحو نع رابع اكىرشخزلا لافورشلا لع ذل و هك كرو راما تروا /روقل صان ب اصالل ىحل ان دارت ن حودسلا نر نم ام ىلإ ن) كسول لروما تلج نسا انمارعا وزع ثيم دورنا رب اصلا رعل_باطعتكا نا لارين حلم | لق تنل لرب قلو ل لير
 54 الا ل ايلا ارك وقل امير عل ملا نال ةناقا تس د م 0 دع لبلد ريف سالو ماهبالا
 7 رس عقر ىلا ةءاشاد ل اهفيرشت ب م خريص ترسخ فاورعما |

 0 ا هل نكادلورشا ا ا اغش

 2 نا 'ايبءألاكا 10
 7 0 ىزلارت ارا نيلي اريك قلا تسال نم
 0 تا
 ا ريف ركل وق هلل سنداد زو بس حرارصلا ىف بسن م
 10 0 يطرب سرع ري ١ ل

 ا هي من ور صن قنا موال ال او الرش( ب ارجع اكوطعم
000 
 ل نسال لوق هل ,م عرارصلا يف ارز, دز تانج ماضتعا ماصتع
 ول اعال ١لزوح الز عيبمجمل كدل رو تير لالا نات
 او نيلسب مز و رسل تمي نييصشم
 ناش سادات مااا كرما احلا نامالا مسبجوت ىف ماالللاقدارم اب
 ايراد بدعي اجر ملاكا ل لتفىزل باس اثاري نع ةزماطعإ ليا

 نة اوشل للمحرمسلا وب لوال ايد ابتنجا بصر إى رخا اضف (:واري از كسوة
 نارام اهباالا نيبلسلا ةرشابجب ناعق او ناالاف نينسوملا لبكؤمسل او

 و ةلذلا هرن لق نافإلا ءدلسملا رهط تيرضرلف هلال عددا 'ابتعال
 | ايهنالا اولق نيزلاو لالا لو درورعبد و. لإ تقمقنا نا نكسأا
 يزلا عضولاازب لف راصعإب ريلعركلا درب قون اكنيذلا ب نع
 ةابوةلزلاوب ىزل لولعم ا يق لص رايب ال زوي و::لعلا ريق تلصح
 ريو انزال لاول نا علا ميف لمص مل لولعما ارب ريف ىذل عشوملاو
 مالسلا يرن اأي ءاسج الا لش 0 مل ناك لو نيرخاتم ا ءالوب ادع
 1/راكاشح نرد نك بسلا لدن ايا 0

 ونا كلاس هلع 0 لال عيب

5220 2 
 ودا 0

 و2 قاذلب علا ةلغىإ ةراشااوصحام كلذ لوقف تيصحمل) ىرزللا لع
 ل هرمإ اهيصع بس سر |رصع اير وف هلك

 نيزلا دوبل نإ ز٠/رضأ هدي م لريس| ءررعسو ترهل اىصاورل نه

 كا نم نو اللف نانناو كارب ىراصن نمالصر نونا م لواط
 ناك عدلا لسا ماقد نانو لع ذاك لا نانو الو
 ةرادز ندعم !من/ 1 هلعرلا هيخونلا مودق لش ةرعربراضنالا نم
 ا دشلا زن سنا نب ترص سقاس سس لربلاو
 سفح علارش 7 نم لوفرعل ابن وموقنو تب انحا رم ولست نيدصوم
 هنورحسلاو اما ووش وارد ل ةميلعرثلا لح ىنلارثلا ثعل يح
 يسرصنو اشعل | قولص] ليقو ل لال
 ةالل نال نولي 1101000 ةولصل لان اك بالا لبا نال

 لل ل لانا للا بطال نوال
 د برعلا ىلش رم يف لبثوريطللا ىو ظن ف تزن لشاوكن ذا ن١
 بلا نم كلم 0 اوم ايف لق
 ارصو مفصلا وس ل نانوكو عترلا تعنر لكل لرب
 اصوالا ف 0 ناني ثوصرملا دكر اجلا ر ارغال كير امور
 تايئو تاك - ارسصص هلل ممم بس فاز هداؤالا وب

 0 ازكر» هرمآ "ارق حشود زوبر

 0 الورابلا عبرل قالا ٌعلراشلا كاك اودربلاو
 تاما ستار وبس ير لاق هما ةيالاررييسفت ىل
 ن'برانا مب كاكن لا نم مق تزن إلا نزلا بيز يلق لت

101111 0 

 ظ وف اهنلا برس ال

 هزطوا كر 0 روم ند فمه ننج ياو ةد قادوا هو امو دمي 5 ترصيب
 هرجريذب ندر ملم 8 2 م 0 : دا تي ادا لأ
 ةتباي 7 ةةليصت ولاول منضلقَو ومس ىلا 2

 وركنملا روت وفور بملك دره ا | تربظأ تح دج بلا هلل ىف

 نردن ارمكردرتلا د82 ناجل نال يول :
 24 ]ا ناو ناو تو 2وصادهاس
 هلك و2 د11 نيمو بسن 00
 ٍلبحَو هلالي ني اتالم 'هجلذالجوأ يول معيُ
 اعجز! و كا ذيغ سل مالكا يزادلعن اهل, ميلا هرب حرم ل
 نول دلو مليا 2 كمه ايبس ى اداري كلذ لع تي 2تارابضفب

 الالالكل نواقص را جودل |ماودو بكج
 1 قحلا ىلع زثتهيقتسم مي ا زدنا بالله ىو
 لا 0 1 هلسوشارسكا
 0 لوب ا دي 0 هللاين ونمو
 أبهتيا» 1 يا 5 ادلض اراه ن فورا

 هملول 0 يح 2 ني 0
 ىا هللا نشره جل لوول اوم 6 لت لولا 0

 جلولاب ةنأعتسالاب رأت لايام يدع يبيت ةررع

 22و لقول دسم نازي 5
 ثرحتباصاليرش هربوا ابو لاهوت دونا بلا ةدارع يف

 تاءهاذم ءاَقْعَن كلك هيأ 1 اوعفتن 5351ه عع زفكلر ول نلف َوملظمول سيز
 اميل ل 1 7 ا ندلومهاففن عايض هدم 0-2 :نوعغت :

 ديل رالف قاتلت نيكس لمد: ملطت افصل ريتال 2 ننلا
 رم0لورو تسور 7

 قطب شفر رطل ”لرعتتسم و ب ةقسنلم ا ,بوثلا دن اطسرايفصالا بش ثبحةراعتسما مالكا ىف نا دب فكلزير اشاء ايس هلك ورام ”واصاوز زل اكو راشكل) و فقام
 ثا وم لج 1 ا سانئا دع ىلع ق اضن الا ةرش عم اجي اوزبلصالا ةحيرضتلا ةراعتسمالا
 ةردابملا ىف هلجلا او ظح ل رتورشلا كرو اب غل انحورشنا نع عراعت اذا نا عر اسم ا ىنحمب لاب بتسجتا روما ىفاكا ناطبشتلا نم دلجلا

 دهلو يول اكل حال ا ةعراسم ىث روما ىلالا مومذ

 9 ب ىو اصر رآ افن) لش الا ريدتقتو يوفي ىذلا لاما لش ل والامر زررصب | دعب [ عمم كسل سا شر رشم ايرثا لّمكو فوز املزو اربلس وقف لوصوم م سا نإ لسكس
 فلو كاف | دوج الو امجدلر نتن ال نإ

 ةالصلا دا |رتقو لبق ةولصللرو اري ناك اتاطم يشل
 ,نوقفبي ملوث تم ىواص,» انو لو | ىف ةرلصلا وبلا ناوذو تيل زج و ثييهلل ماعلا

 1 سس مص



- 
 2ك / ,١رمل 12

 عاد

 هزدزب ير مضر فروه وفل غو مك ماركو وت سا نإ مرض 0

 ل, ناسا الإ لولا ضف رنج بوصنم الاخره خاطف ضال لوبن ماللاده زنا رزنب بضن ]وح لس ”٠ ىزيج ا تنفرد اخت بس ردن يرصقل ترانا! لا شك نزول
 م نوم 14

 / ٠

9 

 ل مبدع ناش لما اذكو خاطب عذ اوت نعل رطل لع قاتم دل ماو جرد صم ا ىلا لا رشم تنعى ل ملوق حلم لم نمر و حتما: مضت كسول الإ اربم لحفل يرون «لابخك 0

 رر الدال عرق ورك او اب ل 3 ا ل
 نلونموت»ثوي نلص ل وصوم الوأو تلاحل هرب لشمىف كارينا ىا ةراشالا حم ميف ل احل او لاعوا 7 الرج لما درالوالر جدا: لاو م اطخنلاس وو بانل لبا انمةالاومف دواخل لوزا
 حجرر» حرراشلا يلاراشا اكان لا انمانم دنس رزرلا عنجلوا هك حرو» بعت رصن سم ل اين اركرر رتل عزب لع ىشلا ىلا للا. لكل عنلطل ديلا سجل ) لسا اسا لو هل 2
 ا : 0 ١ لاو ليما 1 اذاق اكد تا د ضنا سس نارلوت ىو يَ خلو لوث 4 حرارص رم ىلاس أب مح بدم ماعم

 تك ا فلل يأ للا لالا لوقهلخ لبس موني نأ رم جف اينو رسل ني او رك ى ال لس ءارلا نولس و 1و ريل 1 7 د هلع لم 0-لا
 الر ارلا دف هيف لصالا نايبالا درع مضلر اضل .سمنص عراب ل هيف ارل تمض - 500 10

 2 1 02 ا .راقراضلا ف ارهكا نودقجا ىو تسال 5213 عه
 ةرارقلا «زدم ايا مل هلك خ/رظفعد يلاعرشلا لسير تاسش|  .يفوأ مال نيكل ةدارعلا ا ضحبلا تريظ تليرَت ضل رشوهومك.نع ى ل مايحاراون

 عر اشد 1 ىلع كاف ىرصبلا نس يرو ةذاشن ماسلا ةرارقو ةرشعلا اريل فلا ا 471 7 ١ .ىثرظ مد را رت 57/0 , .
 نا ع وضم ارو تدرغذارلذاملوق كلش ندم ئرتذ لوقل ةذاشلا 3 اقل 221 دموي ردت هواء الذ دا ع ةرامتملا لعن اذا تداعوب اكمال ابرق لوقين ا زددش نسنا| ..|(ىلع تيد 0 دفوا دحلان لص روك سلع نيكرشللا هلطاومكيف
 مد بازعالا ةوزغب لور زف لم اة ل منقل مهوبحننرؤملا وأيمن يبل همهوا والذ كا ذنَوْوَك متر[ ىقوا لع

 لامش جاد ماعلا 0 نوندوجاوأ باكبثكلاواوكرتْؤلاب نوصوتو نيل ىفمكل فلا 56,3 ارصو تب نمىا فل !نيرلو هلال ىداصاجريليسفملا ىتسانل لالا | ذيول وأ ك 0 يوم نارا "1 011 5
 نسج اي او راصن الإ لو يلع تلا قسمت نايفسولا لازذاميرصادأ | . 15 : هانم عا ال7 1 ا ا

 لآ نرسل ادبيراشاف م ١ ثالاوا ند 1 و اشو ضل نيل رعبا رمل فرط 0 ايمو دونم د اداوم كبانكب

 ا ا رايدر | نول ساو عر ا يضخلا ننتج ركذااقان نوبل
 فكم ارانلارشنا لوس اياولاقف وزع لاول اف رخو دم ل سلا ا و را ةارمرو ركلات يلا ةلمث لاء اورت راق وحل .اءلعاوقبا اطر ظمت

 رسب لص حريز هورع نيم لرد ركب وح حيي ثم ال سبل ى نم اء لاف امانمو الق ّ وفرص ةللتامرهلراوقلذ رجوقبا يان
 كو كاما ىازلا ميل و هلع ىواص»رب عما ةولصرجل ب امو سو هيلع
 دعاقلا توت [ؤ وثو اون اكن او ايبف ريو بلط ىلإ ةراشادعاقل ايابنع
 وها منافع لب ردا داق رفد ءغل ابل ا غسص نسريلكو عيب اك إلا ملف هل لجو » احم ف

 يلا هرغ يون ) هنو هاد لعاورر صن إو كيرتجا ذولا وتدرك
 املا عي ادلاوررلاب نومك نيل جرر شنوا مخه ال زوكسددامضلا
 "كاران زان زنيرلا نورت نسور ل لما كلو طعام

 ىل نارلوق ىف ب حرصا د ب وفشل ماللاو ومجدي ناب انف لع الإ مسا
 زهق ا لل سد فس ناكر ءاعمل رايس
 دق هرع | مولوب هركهبرماىذلا نازل اذب ىاذال عجارريلز دس مدلومو
 رشد ديرتل فوسر عرزف سنك ور اعبرالإ مول حاب اوم اكنإ كوكمشنما ن
 |؟جررسل) مولرعإ ناب دشن اب عراف توما لص ايدعب نعد مال مف يلع
 |, اها ثوملا نمور حرداشنا ين! بسذ اان لاو ع براسملو هلشأ
 هبا نايا رود ىف تيار بأ, اوشلا نوف صنا ناك اا نا
 لك رس رلرق وز يع) دجى م رع ملوقد هرعت ب ع |وروعساإ|
 حراصلا ىف و سومافنا ال فسإ و لصاو) يجضملا لسا ضوعسا

 هان نعوضن عر صلؤ اون واوعخد | يدا نع يضم لوقو ءوكى ور لبا :
 ارك رافتال ىراوورش الل وقد حراصلا ل الرش حلب شل لوقو ابتعد
 ال يصحملاب بلا ناك او ترارا ىا سفن اطتمجذ الوقت تلم رك احم
 امخبتلف ملا ااو بتلف الع اطد اباءاو اميلورسلاو لوقا مد باجي
 ًاقراص»ءطرثس الدري الالص) بتسجيل مصقلا بنت ارمني ذ نود اح دإر شنو

 و عرو دما سوالا صوب و ةشراصونرلوقد عزرا نمو ولست ل وق
 تمبقلعغنم لشفن نامل وث هلم ال اشو انييواب ام ىارسل | اصاجل وق
 نارورشملا نابجول )نإ لكى ىرجي لشنفل ناب لصالاو ءايلاب ىدعم نال
 ءابعالا كدبلا ىف وزجلا يارلا ىف ل شفللا ريم اقورؤلاو نيجي ا لفلاو
 بر اب نم نيول اسجل شف ثم لعد اور او نمت ل بركلا ىل ضوتنلا مدعو
 رت ايظ| ول او ب اوصاد ل وق نللع حرا نم و] ل اساؤاءاملا لشافتو بعت

 شل اوعي ولا عنو لوقلا ان لوقمر اهىلاللوقد (عنىال ىا مالع
 روق وسار اج ىللال ف انملا ىلا نشل ادبي اق ى ارب اصىفإ ل عينت م اح فب ل
 ملول و نئانملا ىلا نيرشلا ربك بر ىف يبطلا عيت مدرب اهحىل ل فص ا لعاشنلا
 فك انا عرزنب بوصنم داو ىلس ارب ابكي اللوق اذ و ئااسإ ىا مل شن

 ا وهو جركل 27071 فدع
 ةيهلا مدر نملاوش رأس تبسلامويبعشلاب لزنو فال :ةالتزوكر شن لج ريسمد»الا
 برن زبجم او أولا نأ شيجسلجاوربذوفصوسور ال هكسعد بذل حجو
 تميفذا نلبي ذنوب |الوان نمازواي لبنا ارعاومت اة لب فس
 محلا هجت» لاتقل نع انبمجلدشت نا ركسحل دانت ةرادوب و دلسونب هاو
 اماما لقوات دالواوأنسفنأ 1م لاو افلا نأ نا

 دام هلا ةنوعيماولاهدلأ فل ين ةراعنل؟فاوكيج ذل رجل
 11 عنيد لايكلنا وهال لاو ةيغ نود أو قثيل نوم وي ا
 ية ل0 تنلا ةمدلطة طرب يقل
 0 اوي ملوش دع 0973فل لس كيم رع
 را »كا شحنت ملال [قررلحلوا و ربل | سنع موب امنا لاتتقلا شح ملا نوعزت ا. سل زعل لش مال ل هلم م نتنلاطا كل
 الصنم يد نيس ى دعا دري مب ع اب اىيصاو ىنلل دست ماله زب ردهرشل ا رصدت هرلوق هلل :مزلرلاب تابت لوم يلعشلا لب ىبلارما فلو ما ىلا مع انقا ببسبدع | ىل كا ايزو
 حدا ىف اذكب وكرم هدس) لصر | رفح رمل وةك يمارسه رن انلا تنملا ىف نناضمر نيرشن عباسلا ىف اهتعقو تناك د ابهف ى ار دب لوق ولم ىواص»» نيرملا نم َنفانم اي التو ةدشل اون
 «متاذل لل الرابط ال ىوشل ابر الا يلع مرقردب فقد ىف لوقلا اني ىا رخل نظذارلوق هلشلر بلا »قرع | هوس الا عمن سو دن[ رج و لتاقم فلا ني'بيرةرافللاهرصاو لرفالا مذ ناك اء دراضنالا نم 0 دمت اوزعلا ضيفو رام لدم اج حالما ل فانا وادسا الو هلس) ناشن,م نيليلك و اكربلذ لعرتت لغ لبي ةزل | عم الز لفن لولعل كب كلذ لاهو لذا! ةلوق قلسح» ناوثلالاميلعو ةترملاو دك نب عرب اوي اذ رتل لاعم ىف ءنايبلا
 | |ظ لو ضحك نلارشنا لن ذم« فسد نجر ادهيرم أ ني زرك ناد ور تل نيرلسلاا نإ ىعشتلا ىلإ حي رشسبل ف احلا نبا ىو ميرعوتملوق كلل دوعسلاوإ

 ! دم ما دمك ب اي يمل ا ور سس بسم سام سيب سس ساب ساس سوسن هور جس سدو



 نترسااس كايزكشت ل اندلعت تصع ل الكا ضع سنا كتاف ما ب شم ا جس تمن طبر ببي ] ترقص و رس 1 جال 117ج بج مم
 ولف كري رمد مايل ميول اد ىلاعترلوقل يسوم اول لل وسل صنم رسب و ناي بيجارانككل لاق ناكل ىاوهدع لرجال ويف لل ىلا تجالا ١ تلقب نإ دككللا نانال؟ لجل و هلا
 وضعا ند ابلا ةرازت ىل ىاابج دلت حلس :« تلج بو ن ديشج حرارصلا روف روف نولوق لس ىداص»»,ميرايتخا عاصر افكر يظيتادشال نول غزير ىف نيكل قل ادا مانام كي ايش 5
 ريمه سعى ا ل وعم اوز ابي ذاد ايبص اوف ىف ضب الا فوصلا قولجن اويشو ارم !ىف الر فصلا تايب ىاربسفلا يلح ا لوالا دك ل عات م( نييلحملول حلح لمت جت ويرش | ةدارا لكى اشد زعاذلاو 3

 ياك تنايريزلا نب ةدرعنيكىود غار ذسم اعرب ف هلك :» دارت لصشل اوس ءانيلا ىاشلازجا ولو حس ووعسل اولا »+ نانب لكمبم اور نصاو قانعالا قوف اور ضان لاقاكاعترشلا يجن م لأشناب|
 ربة صا تن لس جنب نسي: قيدطتل و ءاضب م اعدب مل اهم تناكل اق سايعنبا نعق زربطلاو قاحسا نبا هادراأزب ضبدا ل وق ثريطخو لرلذلةءالملا تاززف ءاؤصردب مل بزل | ١
 مارت ءاصجن لجل (( اكن احدأبا ناورإؤصةباصعل بصح كاس لا ناوراضم فوصل مناك ايلي اوةم|نل تشرب لعق اك ب لطم ابك بة جنا ى وه وربك نايلا حر انب راضي تءاعأ 3

 دك دهم ناسي كك ا هع مك حدهم 0
 موا 7 ىرتصاذ لبا ىف ىراضلالا نلساو جوخ قفل | هرم ئرقت نم حال ا و رامضنال | نعايسرجإ سلو نم و ريلعرملا صرنا < 0 0 0 0

 ١ . ١ 7 5 200 صان ليس 77 00 : 0 000007 -

 فل لافالفو هاذ نزيد نردد فعا منوي نانسي هيأ 222 ا ريم رتب جلسوا
 ؛ دك ميول وال 0 0 0 2 0 ّ ءرث ل دع د أ 4 درو 0س 10و

 ىف هات 2مل ن2 دكا سغترمعن ثا رورنامجاوا اردن ا اي ليزي تعطل ش 0
 5 2 2 جوج ر يفكيتح ىو ص "| دم ضيع كدر ىفاسلسا برع اب زر ١ عزك الفل ف هج ل» ئوقا
 روس املا ناجل م دلمازهمنزةووهروت نو ثلاوأو وننقل تمل || ةناشايقورحلاو ةرحلا نمال ىاكلارتع مالا ملا اول و قس حرزرم

 ا لا 8 2 هلع سوا عر لسا ب. طيرو ربل ةراشب ب ميدعوو دعا اماوزككالملاددم ى ا مرصن يف مجاعال تا ىلإ | '
 ني تامل“ كناكراب لع مزلاز اد اص لق ناجي رح نمل "باش لساسالا لا ماحل ان كا تيت نول 5 ع لع ؟ءزرملا "تلتاقزاب كعب ازخاوأ : ١ أ 0 لا

 د11 ا را قدا 121 ير را .ط و 2 ى[ راو ١ 020 0/0 6 2[ ى] لوقو حيدر ره لصق ثمار دب مولر سلا كر صن ىا رص حاتم يل
 1 * .2 9-2 1 و 5 م هلع ب ع | ةرمكر رضال 5 ا .٠ 7 8 و .

 دل فك سلوءأ شي نكيتو اقام لاو نعل ذاك ع جا ف ا ا 0:
 : ١ 0 . مهد ١ ها قا ةلارأ وم 21 هنا ايو ا 5 ودلال عل وتدلل 2 الا هرب لمادل داو او هازخاو معرصرتدط تدك س وماقل) ل0

 فل فيفي ل كرجل مواتر لص عادا لد ديدك0 نيو تاجات نر همت :ج ااا هل ل 3
 22د 01 س 6 1 ا د اءاس كاع لادم 2 : /مورلا| خ
 اهاضل لري نا ىلإ ى نعم وار صا وتر هالبنت! رسل رزان وهوا وببضخل ان عرصلا ق حرص يل بجد تمل لش ا» عراصلا يف انك تسيب ان(
 7 لاو عمبواربص هللمالا]ب عل رح للايوقجو . 3 مل ف هلك عارصا»» نورك ب ضخاو بضخ قو نسسلشرس جن 3

 ااا 2 ا. 2 .٠ . ىلا اناا ةا نش وة لنا | . ضرر ص ٠ ةيزعر ء.يزإ سا“

 : 7 ع 5 هالو كاءْضَم م 1 توسل انوي قفكلاب0 َنومظْك ومر ُح 1جاوعدم لب مهلك عال كلا نوم ال ثوحصريع تن | امنا ىنعل يتمالا | د

 7ك

١ 
 ثم

 ا

 1 ه3 2 ع 1 320 2 5 2 و2 2 227 4 . تأ نس | مكلادرعا م9 هميلعرلا دصصرشنا لوس لاذ ل اقر ن رخل يكن ع 5

 نما تحاط لهب قويت هنارلوالروتتصلاو بي زدتاجت هيي ناب ديو هل قي و 2100 طلو نب اوفس رع أمام نيش داما نع 5
 5 ! 3 1 2 اوس رخاء ارقلا نم الجر لوعيسمبو ةنوعمرسب لب | ىف تلزم موق ىلإ او . باج لا فا. بج كس و رحل أرق | نم الجر و عيسوو عن ؤ تازن موت لاتأ د5
 اورو ب0 دس لالالا ودق اهود فل اقعطت اضل ااونم رق دع رجلا 000 ةنوعس مي ىلا 9 | لص يح

 اويزعتناو نك نو قيلاوكتاو نوزوفت نويل لرب دلل اوقتاو بلطلا ج0 سرا لش ار 420
 ب عل يم رت . هلا هءَدع 0 ص آو صا صا ما 7و , 0 0 0 2 9 م0 3

 يس 2 ند 27 هذ ملط او 1 هللا سا 0 2 ل 3 تل اه 5 0 9 رج اا ياو منت 51 لول ههناتاوب ل ري ف

 "ناو الرقروأ ةعيسلارجعل قير مكر تل وول رقمى ل جلاو توات تور اح بوصن بدتث دا وسبل ةلمرس ترن مة رنا
 !ميلاواوا كلا دامس فول عطى نوقف ننزل ىعاعلا كتداعاطل لل هللا (؟ |: نا لا قيءالا نعمك يل عماو ىتمالا نسل سلوق 2 001 ا 71 ا مالمل اف لوقلا انب لعد هررق ام ةقلعتمو او مطقيل ل عضطعلاب ل ةرنعم ناب

 ناكر اوامر را ا نأ ا د 2012 2 اوف تاكل ادا تالا لدن بسلا كلا مملخ ذل
 :راكرمأدل ول مكمل نم نأ نيرو أهلاو ف نعل رعم ناضمازكي بذل خخ نير 3 نيل لح اصرل اقع ادا لعين ردتيب لو لال الحوض عت يقرل نايا ذإ |.
 21. .ااساخ قا . 27 121721 5 بات“ لتر 375577517 | لا ةداز نيلاداذ اهفاراررلرو نولعفل | وناككل الا ىف ليزا نئيلا ىف ىف دن 8
 ايزل منذ شل 4 ادإَنثِرْلا هم هش ىالامقلا نك انسحاب هللا وَ "ح ما[ بلق و اوبو نمسلا لبقوإو ذي ى اشودداونرلوق هلسن ىواص, م تيل -

 : 6 اود زل فة ءااسر. ع 5229373 د ملوو هلم م فانتتس | واوريفلو و عرطر لعن طعو ولا ةرارق لفض بيطحأ

 انآ 1 هلأ 95 م 3 دقوا - . و رمد : ل١٠ ولا 2 9 لإ رقت ةاكليح د ىأ هلأ 9ملذةلبقلاكهنوداقوب فن امل ل اير تعد م يفصو ير( ليد عيض ين فضل ابشع لد

 وأ ةيصعماةوا نأ ناد نوعي دمو تعاوعلو لبا هلا اوربا رمل هللا ١ ته لا نا يسرنا
 5 رو و لا 0 ل 8 هدول هيو 0 -

 نيتضمد]2>لقلج 3 !لرتورحلا نه :عاطلاو نإ علاج موا هولخداذ 0 3 ا هوا دوى را حاجا مل را دل يلا نرعلا تحف تان قفا ١ دواخل نيل اة يقم لادن رولا( نو وسن ووين رفة رجا | 10 انل ن ادراك باري اناس ضل ضمني يك ال 3
 72 ع سل! لوصت يشدو + مدا > .[ ( (. ف .ءءا 5+ 272 ب تام !قو لاف ىر نيف لد تنبا عساس ضرا ىاو لاقف ءاملا

 | 5 نضناف ضرع ىنونوؤملا باري يف هز حلمنا أيرافكلا ىف قئارط عسب! تناسى ابنا نوار نيف تلق نازي يذلا شرعلا تحت تس[.
 000 : ْ | لعن اخاوطو مزج ) قالطااسلا ف لوقا ان لال امس ةن ليس! نان

 كاستل لال .! هنزل 1 اها يه كن الل يع عه ااكك منا الز ةمقل ساي اي يبي حا ل اش تذمر ل نا ككل ءااابغ وق لل رب بيرعلا مال

 0 0 اقبط اقبطضدالاو تاومسلا تلج نابإلا اسادحإ تلصو ول وو كلم )م قم صل أ وب لي فل عطر ال ورم اهسل| صولا ببضع ىلاعترشن ل] اكد عيدح ا ةروح اب حرصدقد_يبثسل | وا وأ +

 يف اه يظع ةعساو ىا تنهب عىودازب لاقل تضفي عدالب بر لوقت العسل رع ةراعوب لب لوطنا فالغوب ايان مول اب وار رسل نإ ىلا براشا وسلا ضوعلاورلوق كلت ::ادعاداقبط لكراص حا ذ

 ردا اونم] نيينلل ت دعا ضرالاد ءامسلا لعل اببضع نجد لادا يكرشسلا قس نم ىفشملا م نافولجرانلاو هنا نا لن اَنسألا تلدو وسل لوف نا :» اهب اس تررحامل م افمرخألا نع او ان ورسإلا
 سفن ىلا لك ن اوبل مكب مافدسو إمام اذا يرَملا لامن نيم اهنا ولو حل مرت اعلا ىاضلا م ىف لدالا ناكن او دبوقعر شب ى ب ىلاشلا دارا ناكت اف ى ص اعم ا نقي نضوأ لسع

 تعط مربط اف | لعن طعس انلا نك يف اعلا ورل وق حلك ل( اناهياوانماريلقر يلام هذاضنا لرد قدورو اطيغظلن م دلع لبصولا نو بضغلا نييلقلا ةراجرق# طضلاوزتارلر غن الورع
 سارع نيرب الا طفسفروضولا | ميلع ب صن تاك يراج نإ ٍنبدياعلا نيز ماءالل علا بضل زفتسا نإ مج رمد ءاينوف فلز ذلف بساغوب هريس ذا مالو ا ظيع ل وكي نإ نمر اوفعلا نال صاخب لع

 راعاذا نيل اهل نلت كو اصرالرشل | رجول ةرحتنا لاعن نسكب ار او تأ اف كلش ونع اّنن سانلا مف احل او تل ير امه طنيخلا نياك اول سلاف ايل ورصب عفررف بجو حررتف ٍ

 + ىواصا»» ةكيزو غم اوب ىزلارجالا ان لوقئر فم ا هررق ثئو زو حرردل ب صرصخت )و لعافر جاو أ من نيلعاعلارجا منورلوق 9. رز خد طرس نمر
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 او ل نولعإ نلعتسو| ءارعاب تالا كقورشلارعو شل اوأ

 مامر ال اناخنولعالا ماووا ناوبلاخلا يل :دنج ناد ةيلغلاو واحلا ربأ راسي ىو اعلا ف خظلاوصنل ابن الإ ماووادحإ مو ركماولاصا امشكأ ردي 9 م وتس ؛ ألى نولعإل ناد 1 ايا ميولعل 2 رعت ه دعا مون مي اصا معن ينط ل ورلورل شل نستيلشن ابو حرج ورك لجن ىعوا تنل نوح اذا. لكى ا اوفا و لو لس :٠ اب فك نيس ىلا يل الب تو ىا مجال رق هل
 بلعلا وق بجو ناممالا د“ نإ نسي اناا عر نا اون الو سل ىلا قلخم يسوم تل نا لوق كس دما: ايتسلا ىف روطاو نبا د نالوزتلا الر العالو ناطشلل ميا فاو تلك العالو يه

 اونز كالو اونبت الو وريف لوقو و لبق ام عروجيرلوق تح لرارم».نبلخلا نيب رشي ثلا دعي اب نمت صم وذل ن إ نول عالا ش
 و | فعضل او عضل اك اشل ارك ىو اكل وة: د يبترل و هكا سضماقلا ىفازك ةشم ئعيوملاب ديجي قأو حرارص ما نورك شو ندر فم ارا حقل هلل
 انا لعوب اذ مول لرسقفاونزحتالو ونبي الوادربص او نعم او لبتتسملا ىفالا نوكلل سلا <لواسا ندبالو موقلل حرلا سم نيو ع ارشفلو هع مسا مريضا 9 حرجا حروتفملا

 ظ / منال _تئادظتبلوا ا )هلم كساس وأنت
 انه ماةولدهلبمأناذ مظلاوزخلذ كالبل نر ها خوله نواس الجسم ا ا ا سأل اتحد احا 5 م هاا كلما 7

 درج لكي ارو كل و هله م عبر الل تاذر طعم ازخا'ىل علو لع تي طعيل
 ب نلعش زل اور ورورط سلوق جراما ةر ابعد قد الار جول اهدعس (لع و

 .ءاوفعضاونلو موو نوم عوم5 ول لهضلز رقد ماكي غلا

 مصرع وق هلل نارؤلا ىف ٍةكرماطن لو اييغ رعاك ب اقعلا ثاؤتلا

 تب هع

 د ارسل م2 نوت ز وشل و حرو هاصار ادب شل زف ىا ةداببتلاب
 تي ىن نا لاما تا رب امي الق حط بيت« سانا ل يب ازرع |
 اجواقحم نانو وار :نلز مولع ةيلخلبت النو ند ايمكباصلا ىلع اند اهرافحل 1 -- م2 ساحل ” كو 2 07 كيل ضو

 ل اهتم مل اهت ثدح ضلت سم اظل لسعاتلا قو ضخبلا نع ان
 '[لواد تلم حراررتس) بازعل بتاع يف ميل حرر دتاهسا ئاددتس ا لوقو
 ليس للا يف ضحي فالوب ريل هلل
 مانلا كريت لير لوق تلا »س ند وم عرصيك درك صل اخر ىارصلا ىف

 ال ني قرطلا ها مل وق حلُع لاء طوس ال ىاراحالل هيض زهبل | نو نطق
 ليقَسي ايفو قولو ىضمابف رابجلا ىقل لكل رف لبصتسم اهذ لعشلا عق وآن نا لو
 تا تاو لورا علان! ناب ناجحا دعقد ىلا

 ئإ

 ال_اعتل اال شلال سسيصلاو تالا نرد ءايزعتلا مول مالا

 0س وعد رز بج دل فب ف رحل كيس سس ناداني لد
 ىرخشل هدو ةقر فلولا نيب فرصتي ليمان كلر ةردبب هيما مول

 طا صل 2( 4س سلع ىه ماع . تاو كل كنا. | مز ري ةصاسا | كلي
 . نه تون ليي هدإف نشف اذاوصل اثم نزال ولع يل أولم

 ناببيركا لوقو يس ى اروع فاضللا ف ذع ىلا حرراشل 2 ىوال تراويح ليه رفحا كا قب «ميدصيام بون ذل ز وهرب ا ولم نينا الكر توما ىاءوتاررش لو هلك ىو حت ايم كراظلا ٠ ية زب ذم ةنلاشلا 222 هدص نون ذل زفه رطبا را 0 الا صورتك هع رسال دمتى رف *0نملأ تول لاح نأ يمك لا ا هما ءاهأ لال لدديف ةيزاد دهدوارب ا اطمكم دورا لحل ل ذ انفو

 75131 اهلا ل هن يضلا بوو كتي نوال مل كوكل
 ,ء وم ايوبأنل تيلوتلق ديحم وعن لبق نم تنومل ال صنلا) نيئإتلاٌل حاف نحيف وتمت
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 ل نول أنت صبى ل6 نوط ون بر رعاوهو هببس ىأ 5و )نك ءادبش لان ءلاننلد لب
 :وقفانلا مل لاقو لتقل عونلا ناريشاامل هتعزه ىف لو مقمزبنلذ شفيك . 8 ءا) نا هلل. 000

 وأي نييك روكا وجماك ليف ود
 لوس الاجر قارات لما بفم اخ ةريدحل هلل زذكل ىلا متعجر واقعا لع عاقل دكت

 هلسما لوس الارت اورلوق ليل د» نيس اسيل ر 7-5 : 2 يووم ىف وروح ١ ءاضااا
 اول اقتررجر تف نمل لعررلا رالذ ندوصقمل إ ثرلقرصقرصتتل اذ و وبعد الا اورجيسو هسفنر خلا ماودوش هلأ ينل هيبه ]قريد 'وأوعجحرتؤأدوبعمزأكأو

 ارجينادافافرك ابآ نيدو سد ىلا اوصراف لشن نان إ يس ءافعضل ”ر 0 ده 2 77 2 لا مت

 نالدتوب لبا نيشلا ةاببلتوتربعبدال تول يلعن كل سدعا بيكو لمينا رضقب هلا ذاب توم نأ سقت نامايو داش ب همع 0 نرحل
 ملا مويلا تان برق ل زنك لذلو بر لاس خيل هدجو نؤوصقملا | أو ل . دفا ل لا ما ولد  قكللا ك"يببص
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 0 دس تل ل كبل اال ياي دل بش 0 مع نك رولا ةظلفلا والو الو و اعل ىل رفح |
 ازواتل و هزعل قاما ل 1 تسلل رضع الفرق ورتب ع ف عاف ملوث لم 0
 |افرو ميرلشاا ايييطل وق تنك, لاو لقعلا نحب ى أر خيم دب انآ نزح لو ةقفشنلل لس امتارشدا نبض شافي ؤو لو دوا در واج
 ١ ت رو سأل ني هنعامو ىدنعام تريلا لف تواش قسد ماسلا عزل لور اعصا ةدو اشيل العا تيأل اراب ةيسرب ىلا نك مر ةراشرالا دبل ل قردشتا ثيحأ ف ١لوراتقا
 لامت ادب سبل لكونلا نا لا بداشا ةرواشملا دعب ىا تسزعل ذافرل علق لراس: /ساشلا نا نايددايتجالازاوب ةلالد شو هذ ا ن'تذط عز صلا سشو اريج تجزح 1 يادلا|
 زر ٠ بيرذغل |. رلعو اًهعال ١و ل اعَترُكن | كارمالا يول عب ةرب اناا باسالا اعمل بل كؤنل بم الل ايف انم ةرو اشم ابر الا ناكلالاه ديرك مر يرن | ارسلوا
 ا ١ تا

 ا أ



 ردو بربر صتاو توقد مل لعدتعا نشل صن كردي وكلنا ص الف ىذ مك بل اغار لوف حس دمام باسل ب" ثرابدالا سن ونلا دف لاقي مالا يطور ورشلا لسد محال كوتا نرمطكتل روت
 ميا الواصل ريا هي لا مير 0 ار نتشاكوو نلف عملا للذكاء وعلا لتنال ميال حرس ل
 ا الآ, لوبف ابتخا نيس طرت دصترتلا لور لوتي نو تحولا هد يضلل زار اان يتن) مهي ةارلا ب ناو) نوف انما مذ لن سانلا ضي لاهل هش ل
 | !امجار وبف لوعقمل انبي لكارق نمازلو لولغلا ىفان ةوبنلا نا عا فلق مل عيابو حم ادالاغ هدجو اوال لل اقتلو خف هذغافاال الغإ لغاوالولع يختل ناس لكل ان لشي نارلوق تلك ىو
 هدا ىزر تلا تا ىا لغاع تا لوق كلش ءاقبلا لإ ناز: بذكلا ىلا تين سا تبذكا مبا تكل ولغلا ىل يضع يال وق جكس رس رهالاغ نائكذذا الا الغ صو لول اغدجإل نال ج2 ابو ءاشمم ناز

 دانا عيبا نامل يف ماهقتسالا نادي ريال هنو نام الا تهت ىا توزك عايل وترم فطحل ءافلا دراج هزيل نا نم ارلوق تس سما: ورلابد ني اب تايدا ثيددحلا ىف ءاهاكورطت عالما
 : [رفتسال) نإ برست مه لااا وق حلل رست ل . زبير اصنالاو نورجارملا يل قل ءاضر كسارشلا ناوضررل حل

 1 تابيد باص ىارلوق كلل لميا نم»»مب اوتسا راض دوم او تنل
 نيام لل نانم توافت تف اوا تاجردلا تداساك وقدام م" حملا و

 ملل وف كللس م» باقتعلا ثراؤتلا نب تدافش وانيت اعمل إ ل نمو
 لوجو عالوا بزتف ل سو لع شر) لصوطعل قرتازب نينا ىلع رشف كمت
 0ع وح تون ارب دقشكا ىف و ىبلع اب امان م منت هد وو كا ني

 ناز ]2150 هوكذودع لعكس ل1 42ناريلع هوت
 ارك اناليادثل ل عب ىل رب نر مب لاذ نهض لجأ ميلووعن كري

 ضل اقفل مولد ةدوفيطق تلقفامل لروح نوريومل قيل وتيم ميمالولا ل
 ادق نو 7 2/يزل شناكاموأهدح ها لونا ]د/ آنا

 نمي اونم١ ناوراكل | اأو بلع ورسو اب وحفشم ا] نيتسوم ور خ
 ابل رار دل اسك الاب طسد ماس 0

 عمو اسرعىا لق دل ىواص»»بازحلا نم ةاجلا ىف مباع ضتل لور
 ناسللا ناكر ناكاذا دا ثنو ىف تلاد هدلد نتا اكلي
 ذا روحا لع ىشئاوزو اكو دعوذخا ميا اءزغ لزجشت انحاو

 كاذ ياوظالف هنأ هزات بعت /لعل ا
 قلل أقم لاند لواشل لابني لوعفملا انجب او
 نيو مس نقاّيشم نول لمطو -لخ تسلموا غو لال ينل

 قرسملاةلسل

 ةرارق درجت نو نرش ن اكو ظلدصتى ا ماسلا كلذ كاكو تتامالاو
 ميل هلش د «رزذ نو : ٌْ ١ ن' الوعر

 ةيلشلاىا شما لزق هلك ىواص» اه عن آرقلا نك اضيا شل ورح نمو
 7 23 2 210.9. 2 : هرم 70 اللاو هدنميناورل و هلك ارو ب لت كاد ووتر غو وراق ١
 َنبومدكدوأ مو لولغ نيبصعم والا نا مج مرت لغيملو ءاطاف وتل ناَوض را ينام سر ا©ا انا ني غلو
 مننا نملف لزاما وفلتذغ ىاوتلا ننعم ادع | ىا جر دوش ىضعبحرلا كر 0 0 ءا.ىلؤر ٠١.111 نام ,ماطلنا عجم ل 7-5 0 و ىوكرب لق لو ناجولا لاكن اشلار يصاب لج فاشل ١ بحاص

 رايمولا علل نر وردل مزاد نوما مراصب هلو باقعلا طخ ءايزملو باوثلا هناوضل دب د
 | 0 ب ١ 1 0 نا 2 د مع لمح لو امال از شيما عاوميغيل نال هي

 1 رايتالا مايؤتسالل عزها < اصا الوز لو حلم نال اكرر نايف

 : اص) نعى مك اصا ارو هلشارييقسلاوازب اللوق لكينقسل ىف
 باوكاب طر شلل طبارلا ىمهذبام "لفل رولز لل وقل ارانعر رسول نإ رثث كيضي. |
 ل |رلق امياوجو [ عب ا ارو نتوا فرحان اق فلخ او مرن اهربعى سو

0 0/1 
 5 2077 27 ت3 7 تال“ صح ري 22“ امو هلل . ىبلا ىلا للص و قركل ريدم عفص حر درلح اببلس م ارتد
 نقيس شلل ص 1 1 نيب قل ٍر قل نعي لب ىلا نما اب اجدد ناو رسال 2س كال لو 0 7
 رح "ع س7 و 2206 2 77 مم نورك جالو ريفر ايخرومالا سام ا قل

 اذهان نان نيبعتملَق مند نيعبس را نيعبس لقب نب ملص ل ظ ظ ايذافراو 00 نس اسوا ول كرس يما
 طرشلاب 1 سيلا شرا ىف ءافلا تلغدو ءاقبل ا ولارهارسلا ناي عئاو ى ارّسنا وه م/05ىراكللمايغتسال الع ىف ةريدجلا اميل انيفوثل لوس خول نر نالز خلا 2 0# 77 . 0

 و مب وب يس ساس نامي ىتسا مو وق هللا بيطخرب مردف قش اي يذلاوك
 [لو كلل ىداصا»دعاي نينسوم ا جب لعشر يلا ناي نأ دق ثسنمرصنل نمور ركل لع هن منا فنار اة تو سعر

 3 ببنطعسلا ن ذاين]وق عميع ةفوطحم ايبا اببدعا نال مالنا اذب د
 بالذ ل عثو ى) فوزجي دواس ايبا لان اوءارلا ب قلعت قاف ب بسإع
 0 و فوزجيزما نا ىلا براخ الو ملك - م. اصإ ا ىا

 سب مداوي تلجأ وق لد ١ ططقق عاد لوعفل ىدعت رخل عمحل رض
 كبس هداوسن ثلداوسو لاذ ور شكو دعو اوس جرارصلا ف اخس هدد
 انحتتال ال انى جن ) عصملا رخل دا ى ١ رع هلك :لمغسلصغخ
 شن ءاعلاوم امن) لاكرلتلا لاقل الو ردم انآ اطخبيف نا. نؤنعل
 بسرافلاب نامل برقا قس وللا مملوق هلم ل » ةللبتلإ
 - بن اكن اشثثإإ تبدد تدول رت ( وزن زود آر كسوسش موو نإ

 122 نإ ننز اربعمهلا نق قت ورصد نيف نب زل واونق لآ لوانح
 5755 أو ادن تزل كوادر يوقع نام لن 011
 0 ا
 مكون لال قاولكاوت من53 نذل موا2 اين رةردلدلا نحن ناهجلإلا هقٌلرقاواكأ

20 

 دوودرا و ماعلا 4. .:ءادا ةيءد ذا 2 افلام م هدد ب لع | رثرلا حان معبارب اظلا ىف اول اق قافنلل دم اك تقول للر: لض ون اك/ | نااهبالا 2« 0. 2 ع ىف 729 منح ساس ى5 07 طال حج أ م لام التلا 1 | ات قاوزلل ردم اي رقول لل و وش نايم |
 يت 0 7 0 نلوم نبني قافتلربدن 0 | 1. | هتنييضلا دوعسلا ىلإ ىقو هازل برثااوداص نومي ما 0
 10112 221 قرد 5و2 6مالك يل متل ادلوخاوارل ادهن عدول جا ترو نس نوم عيدا زف ل وو قو

 .٠ 9 8 7 .٠ 5ع 5 - .

 2 را وأي نيران بس - |اوركاد مى« نوطللا نايالا نعمزدب اورعابت ول اك. اول ان نشمومل ارمي

 مخادادص) مول نيلونعل | نيف اند لرص سم اونا لصال ىا مهن اوخال وق ي/ولق فر مضل | نملدب نا ىف ايناد مهمه اوفا ىف حلا نيل دي مااهبدحا نب#تو نمري او مول ت فص ا تلاظناوتففان نينلا نلعب ن١
 0 ان نتا ىإ تعنرارل وارق نيبال ىات ليال 0و ال السلا يلع ىلا ةوادع ىوارارلا ينلسؤو لسشلا ف
 ب نم نوع تاق ميدود ل ,و توم ا م/لزن ثادرو توم ا ذا نع ا كروان ملوق كلل م اقبل اولا ب حرص اهلا ولازم لاح لمبا نا ىلا بر اش زا ودعقدق مل وق هلس »مات ىلىامزتاخاللو

 1 ا ا سا ] نيل داوسمببلت نال نابإل لليال ينس صن بيرق زغكل بال منور لل
 | لالا نيزلا مب هريثقت ثدزح ادب ع اعوفرم نوي نإ دعا جو) تماط نم شررلاخرب | تصنلاو حيرلا تال بارعالا ب تلاوات ل7 هل ب نيش سرر لا

 لق ايلا هلو ملول .رمل كر لبس توما غدملا دي لاتلا نزوتلاويهالسلاتخا كد تل دعو ١ ىف نيتدصوتنلن )لقوا نموا ثم لو هلع ىداصاودعاد مول ىف لا
 لل لشن نل الوهن الو ورقم جاربش تلرزف .. . بج ااوراضلالا نيرو اب :نيزجأبجلا نم ةبراالجر نيعبس ف اكدرع 1

 هل < ىلا مير نم سوير يزارفللا ىلا يي اوك حد نايبلا حروريفو ها نابي

 0 "دي «لاء ا ؟(زرد- رظ ةزلصو 0 م هه 6 0-0 . ٠

 : ومنه ددوحقلا)() ٌناؤدص مدن هيأ ورك الظرف كؤو ةراارجمتريلظا كلذ لق ناييالاب نور ظني

 لانلااولاةن يزل مذا ىا مزلا ل كب صنلا ابدعا جوا شال ن ماضي لمصتل ا دا ةدداف لق هريدقتر إلا بنام ىف رباع نع سس ينصب الواو رواكز فل ونرجو دسم نا تلا 1 ن ومواد نال ديشإ

 اءادبج مرار !ناببلا مدى د 2: ارلاويوص|ءادج لم 24 وردي مانيش



 ماقو نت هزم ناكل اءامجا معلا نمالاع نولي نازوكد ءاهال ةفصاعيل كوقذ رو ءارجال فس حرز عل وق لس ىداص»» متورا تءاش ثم نويل الار ثم لاو لب لئيندلا ةايككت سبل ايلا زيد# 'ءايجارلال لس
 ةنرعلا ندا نيف يعقل ن مالا مزمل نون ن اويل هرميتلا ناوي ناازوكتد نيكو( تهوطعم نو شيمر هلضف نم انئاكو ومس انو دقت تءاظلا ف و زهلادم اعلان مل اءرسن مرو قو نات زري نإ رغعلا» ل اص نيع
 لاي راسم ا نولي نيل اتش لد م وقبل لاكن لييربخ لك رز امد نانا اب راشا» أك ونالا نءذلا نة ليسو لق حلم ءاقبلا ىلا ننال رز يفلم ةريدقت الاع نري نارتو ارق قطحتنفل مرو مباع
 مو او ماعملا بير ار خس لاو ماورلاءيفل عررايطم رشم لعل ضو نااو نما ناف اعراضم ”نيئاتلا لمجال طر (ناولدلب ولاملاوتاود فانا كايبال تول و كاز أء انش ماود نايب دإلاو اير شبتسيا) تاوزلا نال اور راو
 بابورمارباشدا هرجا حراربصملا فمر لب _لوق لتس ل: ادبا(نلزكر الفعل ضو رسلان م تل العن نلاكن سو دق اعلا تامر الذ ةروكشم عا تناك ننرانه ل وصمو ا عفان تاذ سرق م نزول اور وسلا موق امج ناضل قي
 رعالا ل ءاعدلااذب نلاكد لاتقل مواهب .يرامد روق شم «باثازا ثلا فلما ه رجاد ( ساو برع

 «اولانتنا

 طل صاوح ىف مهحاورا نقرر عرف ارحل كلب ءاتاومأ منيد لجال ىا هش الييَس ف

 اوفس ل نيلي نوف َّنورِيبَسيِ هو هِلصف نم هلراعن نار دوق ميربهض نمل
 نيذلاوا مَع فول نآب ىل نأ نيزلا ن هل لبو نينم هلا فاخر لح نق

 و رلطرطلا لل اقق تن لا 8 ّظ ىو مرج رب درع و ص

 ةراشا زا ىلا عمم اورهاوتو لوقو دسصمالا مارة و ىلا راش! اً رصو تدبسلا ولو لك لارصا مول ىلإ املا

 (ةقلطسالا ارم ورع ى ا ةراشا 1! (لوسرلا ورد اولاهحسس ا نييزلا وقف شن شا دلما نم لول تال همام كنا طا لوس جالا سل رمح لا كتح
 ورسله سا ةراثا لا( انلارجل اق سسزلا لوف هدصا مديل ى انا مويا ل تناكانما

 رص موي ىلا مويا ىف ناكل انتقلل روز اب لوقف يلف راشلا م الكف ثلا ئلارب
 انسوبا عرش ناقصا ل كاكدع واوتلا لل ذو طسمو هيلع ثلا لولا ع اورعاوتو لوقو
 لطم اكدس الاء ةوزغاب ا دصا ق د ززغابدعا غل تاوزرغ تراصدزيفماامس نافل
 نال انقل توفل ىإ ةوزلاو :نسباررعب تدقو ىرغصلار دب ةوز غال ثودص ا ةو زغب
 هكلسن وطعمإلا ىلا أو دعاوتو لو شل للماو كا |يببلا حسو د نم لايقل

 ك الرعا ولأن اورع اول طرصا 608 لوقو ب ىد و كايفس ىلا ىلاذن أع مطلة داراال

 لباقتادب مسوم انرم وم ايرعأ نم )رفلارنع دان ناايطس ابا ناكر مقئاملابجوي
 نايفنولا رض ل باقل ناك لف لل اهت سلا ءاش نا و

 رق قرن لافرق بهرلاشد اان نإ لان ةح كلب | ب بارت عنين مقبل حج فعل ماب نوجرفي ىنحملا ةزخللا ىف كنون مهل و ىكاوقعنجم
 نجمي هاه يتس | سكلو :عن ىلع فطعّتفلَقَو يلع ةدايز لضْفو لان
 امل لاسقلل جورخلاب هءأسد يلوستلاو ونباوأ تس, لتبم نب نا مهرجاي لب نينو
 لبقلا ماعلا ليقوم ماس يع هللا ىلصوتلا عماونعاوتودوعلا هبا وصاو نايفسولادادا
 اوقتاو تعاطب وون سحأنيْنْلرٍبلااخسورحا وقل /ماصأ مدي ني لحلم وبن
 ىا سات ملل تعنوا هلبق نيزلا نكل د. نبْلأ ةنجلاوه لييظحَرجل تفل
 عومجلا هّْكَلاوعمحَف هباهصاو نايفسأرا سال ر] ىعجشالا دوعسم نييك
 ائيقيو هللا اقيرصتأّن آمي لوقلا كلذ مشد مهونانالو َمُهْوَسَح ور كواصأتسيل
 ىبلا يماوجرخووه مهلاريلا ضوفلا 0ليوولامكنَو هرم نفك هلل نب ح اود
 4بأحصاو نأيفس ىلإ يلق يف بعرلا هللا ىقلا ورب قوساوفاوف امو يلع هللا ىلص
 نق معيير رب نم اوعجرا يعاَو ىلاهتلاقاوجر واوعإبذ تارايتي مهرعم ناكواءأرملف
 ةتعأطب ولأ اواو يججوا لق نم وسن ميس دل رول سب لضفو ولا
 ”رامكل لئأقلا كيذا هنعاط ل ها ىلع يع لقد او جورخلا ىف هلوسدو
 كر ىرما كرتيف ِنٌوقاتومهوف احب لق راذكلا 5:[يإ ةامكف نبلاء سازلا
 هنزحنمىازلا مضوأيقفيو ىازلإ سكو ءايلا مضب 000 ولا

 حان

 يأ كم لها هو ةةربصنباعيرسريف نوفي حل قنوعياسُي نبل هززحا ىف غل

 ليث ممضنا نوضيا او مهل فب دايس هاون حبت مهفكلمتدردال ىا نوقف اء
 وظَح برع لومه حك ) نلذةنجلا ىلا قا ريصن كح لعجيلاهل
 به زكب هُو دفين الدبةوزخاىانامينإلاب كلا وقشر َن] انلاف

 برج ماعاذبٍن اد دب مدربين ارم تدعاو ىلا معينا ل اقف رس مدق دقو تس الا
 ترين ا هركاد بلا تيرفا نا ىلادبدق و نبللار ف بر شنو ريل ارو كن ماع الاانا لجل الو |, ع
 ناوي لان م ىلا بح رن تلق 2 4
 لبال مة شع ى دنع كلوا مو ةقاطالو طك حب يارب رطب ”ةجرملاب قفاف لبق | >

 قلطناو كلذ ى نمضي زيا معمل لاقف لسيراف ار زميلو ون نب ليستر ىفارعشا
 لاير ايفسملاداعيل ند زب انلارجو ةييدلا لا نس حرث لاف طمادرم لا
 5 رش لاقفاببم لقت نا ىرنصلا روب حك و/كايفسول,| انرعاو اولاتف كوري د قايل

 من اوجتاقواوتركن ا نوديرنفاديزتالاص ركع تفت ف رزتقد رايد ول 1
 تدل طري شدا لس شلا(ل وسر باوص, جرف م ”عيفتطإإ سلاو ممتوملارثع
 3 رز فداد اك |ىرصو ول نتزخإإهريببىشلى زلاو نس وللا لسا لوس لاق
 تلكذ ىلاؤتقتم و ليلا نور شدا دبس ولوقل مي اربلار نيعبس هلس جرزؤرما ى م

 مايا ةينامنمم ايا لك ايف ضلوع ةكتبررعلل قوس عين مع تل اكد (ىرطصلاوب ول ننس لوقا
 زير رن ايل اراوع ايو وااو فواصو ةرملاكلتابببارسساو لوريل شدا لكنا ماقأز
 تيرا اهزب تلزن همك رياج لاقى وخبلا ل اقدصا مول نو لكس بريل اوكف
 اول انما نعسزلا سلادعو متى الش نين نمل وق دن امرئ صلاددب ورع
 ”٠ يبات اينمح ارت لوسرلاو رسداوب يحس نزلا كال ةرفغ شم حاول اعلا
 رو هلع ال اوبايتسا نذل مخ لك و هرب بتروربل اواو و اشمو مس لو وق

 سنع نب' ناب بيبا سائلا لاق يلف عجبالا عنومطعشملا ليتك اذإلا سانا مب لاق
 انا انيلا ها نالوا 'بسيط خم ادحاد سر الاءل امو لمخا بلري نالف لاقي ىساثلا
 رجا ةيالم السلب ناك اري و دوعسم رب هنىالو لل ىواضيب» مالك اوعاؤاو ةشرملا

 رصاو سيرفالا هلام» للا بري (نلالف لاقي يسن نم يال س اننا يله لطاد قر لا مال
 نمو صئارنعى دان كارفس ايا نلا ىو دمم الكوع !ذو ةيرملا لبا نيا مهعنا نم هيلع وا
 مرش أمانا ويده سلا لجو تتلا لاقف تش( نلا لل تنادي معسدم موا ندعو ايدصا
 اتالارب دكا بعرلاشلا لاناف نارظلارم لدن قم لم لبا ى رخل باقلا تاكا
 1 مودل خزف لالا مز شع مزتلاو كلذ لاضاق مدقق دوعسم نمد قلف ام
 «/ىزلا ل وقملا ى ا لوقلا كلذ لق هلط كاس كلاعب ل اذلا نا لاقف نورت
 مالا لعل اقو اًهيرصتلوق هللع مام |لوقلاو مب و اي ولا وعرق سانلا كا
 ليوا ورثه انسب ن ولقي يد ايار ديب جرزففرصا تم نربي ولو نت المسلاو

 لديو ىرنزلا لاق هافلكاذ | با نم بسس نب ستنلا ينشاف «لو هلع +
 ترطحم اريلقثاذ لوث ل م كبت طر ازب كل وق اهي مق ف اضال ابد يفي ال ا كلذ لع
 ملوث هللا » مال دلع وننلا تن اوجرضد عسداشلا لقوم د قايسلا يلع لو ادق لتس
 رمان يايزب نم اوي ييدقتلاو عنب اذل واوا ةسيرغتلا نم لاصوب دروس
 هلع نوليعم اينم امص لاهو "لهب هذي فس وكتنلا ناوفضر اوعنتاو وق لك م دوس
 ثور و" لله جرم اوتمتارق ى اركز ئنصردقلو اررلقلا لعاذ سل اعاشا ىاثلاو ايل
 لو هلق زا فوكو ةراش الا محال فص ناطرشل او ليش كايب زف تم لت
 تاروقفانملا ءايلداب درملا, يق تورم لد الاو ناتي وفم مايو الق نا ىل يك

 نول و لهرشل لبو نلل يات تلزن ليزك لورلو طل هس هرؤ تيس !تو لاو ن نقم نال از نينومرتنى الو هلل , لول وشم

 مش اب دال اورريضنا لوق حلل ىو اسم مع ناب اوسلو للاب اويل ىلإ ةراش نو ادىق نوعقيى كرم ىزوكر سن كا كلي ءاشا هيف نوعا وق 0لسلس ىواص»
 »الا دير لولد اولادي يثمر لاطاع كلذ لابد دري اك همتاسب نوزييال سا ءايلواىاشداو شيلا ظ

 |موارا كس لدت تلا هذب زلا ُث اريل و هلل

 | ص

 ميسو مطلة دارا نودي ناولمال ةرآلا كس ب اوبل كوليال كلا ةد راكان ىكاعم او 1 ا
 نل ةساظفلالبت ل ةيواسم ِتكألاهذب نال يكنلل يانا نيقفادملا رصيبشكرجب ولي ازبدا نمو واو كى الزب هوزغالوق للا كراع ٠

 000000000 ل كايزلا وللا دورت عش اطول سوك قع ذا ىف ايلا سس نم ائيسشس اور ٠



 |نم يش ىارردسملا لعب ضنوم ايش ول
 ل مكماب مقا نصدر

 نور ا عم نلاد ناورفللا دسك ى ان د ءاياب لق نما وز نءدلا قو 0ل ىواص»» يرجو ايتادادزيل لاما نو ليسا 000 ا

 نجس الو ىا بسلا, نش ايزو ن منو فلااقمالف م و نارصف تكن يؤ رلع س ايل بقت اكو يا ءدصم امور بشل خا ءالم اور طك يذلا سسك و يد قتلاو نبسين دلوفلا عشوم غسروش الرف قاتلت
 لل امينا قح نكد ةردصماءىلإ رينا“ الاى هش هر لراد م” ممم ةلاطاد مإل بما ارتقوا ريل كدا اول ا لا
 ب يمل ا وللا معلا ةلاطاو لاالا الا مااا رلصتعتعتو اكل
 را نامل 1 دسم لوقو اوزفكن ينلاوبب لعافناو نسجل لقلي !نيلوفم ارسم تدسرلوأ
 لوملاو نبت الو وقل ايلا لوعفملا مافن اهنا ل رمى الا لاش
 3 مبلع رّملا لى ذل اوتو بطال "ينل عقلا واف ن يلا بج لولا

 يشمل ياو اوزدكن يذلا طعاف ٠ ايلابزرقي] ١نجال د ءاقيلا ىف ا ةرامبعو
 هموم تدل لبا |لوق بماقم مالا
 وغلب نجس لرقت كلا ىبد را ةرارق سى ا ىزنالا ىف لوق دو. يوري

 ليها ليلقت هؤناتماين :امدصا نلابج و لم اهي مخ غال وت لكس »

 نئلاواثا او دارين اما ليقف ارضءاطالا وبس ابام ليت ايا رلبق
 ا ا 20

 هد هزي نا ل اشلا يولاو ساونا رتل ابعد شلل مل نانو

 اا ندي لو اريدعصيا) قلا هقاشنا ياك لوق للم جل » لد اللر ير
 كس ةراشا اك لق 0كم ب ضنالاو لاومإلا لي نمسك وصلا
 | هريرفش رقمك ل والا ليغغملا ا لوالاد لوق لطم تاضسررفت

 اطل تاع رقت هلم 5 ؟ نم ناينلا ل فيرست الو

 ددقيالو نتيللافاضمردهي طق ل اكنفل بدق اذا حاسم ةياقوغلا
 ثاطم ا عروم دقن قي داتا ةررق لعاماد نم نع ' لاا( م يود

 نجل هيرقن نوف .ئاننتلالعرمت نقلا لبقو لو للم جيلا تاضنلاو
 تاماشو لبر ةيفكن و ليسو ون لطم“ ولكن ولقي للا
 | ولنا شمرلا !قداجاد مآل اذعا ىفاقو علت ؛نكوومنم ىذلا ملا لعب
 | نيالا رانلال 'اونرب نت دشن دعو قوطي نك ايلا از حرار

 ١ تامكللبا لا وانعم نا ناو ك لا لالا تاولسسا تريم ثنو لو هلع
 اقرامالان ب! لاق ةثرولا قربت اذه رؤفرّسلا الا كل اءالو كأم الا لو ضرالاو
 0: قاعتل اق يف اكراشم ناك ارب روزناذ!ن القرن الف ثدو لاند

 ةروص ل وثاو أ يف ل اك شمر واو ناك ارهل كر زب و فنا ةءال و او ناهس

 4| عت قلك انف ىباراو هلي نيب مذ قدطلو تبي قلقا انف ليته زاهمو ثاريملا
 ةروصو قص ل اعل جسد ثريا ست انعاشيا«ذ يد ثاريلا ء روم

 | لوا راهألا عج لس ةيئاثلاو مالسالا نئدتراوا نلفت لا نم نفاذ نان والا يلا رز
 هلسومو لاش لوعتملا لث لن ميل ا ورؤكن زل لوقو طسو هيله لسى ذاب اظل, تلا لت نيجس نان, ارق اهفىكا ءاناو « يلب لوق حلت ىداص لنفي مراسل نا

 1 اهيذخو ولست نم ناالاعلا ءانبب بازعلا نصوم ميلا ب اذعرجاو لول لس دس

 ليوطتي لان لم اى قي أور نبا ءاتلاو الإبن[ ةماوم لادا
 اسيا ةءا قو نيلوعفب دسم ذم لو صمو أو دب رقت جهر حط همحل
 ةناماوذ كد 2002 0 2 د لب يح ]| قىناثلا

 يضم : دارهم سارا هقنءلريموا نيللي ا
 ةقاشلا يلون نيؤلب رق نيقفانلا تي ةليرشنلا ديف َوَح
 ليقود نمقفانلااو قيل ديلا 2س زل جبل
 لاح ىلع العون لطل كي دغر أسيل ين هرس نمر ل
 ءايلورأ ايناس لويطعرجا قافنلاوقَم مواوص ون إو هس 'ظ هس نلراوسواذ نيقفانلا
 لفل اعل نلوعفم ]راح ماكاو هور ىا لف ن] من نفيتإرل
 نووي وك لبان فلا ريضارقوةبتة فل عاو صوم )نقم مهل ألو
 ريدي دك )درو كروت: قنع تجزع نام لالا هناك ا
 2 اور نو ءاهئاو رماها قدام 0

 نأ 01 دبا فما

 م
 اضشي

 هللا :5 د ا وا تن وزر سقل يطوم ماللا سدا م من وق 7 لكامل اعتاد

 0 اصول بكه تا ا ا 31000 لس 7 تسكت
 قلءرصل اي ى الد ايو ذ اع نب ساو وكرثا كك بعل ؛ بطن اني ى البلاونونلا لوقَتَو قريد املا صن مق بنك لوعفلل ينم ايلاب اق ىف

 اميز نااكولد ءاينغا تو وفرنا نلا لوس كاسل ىل ذاهب ميم سس
 دومدلام لو هل ىواص> لعق ناد داو اع ات

 هلو وضد بطخا نإ ىقذ تو ىرشا نب بعلو 8ي قدا ١

 مثار 1 | اب ةيةل خرا ىدةلةرثد كل

 د 0 شو جريلار ايب لوقت, لوضوملا لع فطع
 صم! لاقامو ناونلا, قي ارامأ بالسب "ايباد هوا نونلاي لوقو 531
 شت وطع 000 ' ماطر عئرلإ م 0 ..ايلابارقياو لع توطعمر بات 2

 ةرص فل يزتلا ماعم ىف داب مانو ءاميلب بتي يلع اقاوم علا لك

 مزعل ا دا لقدرة نات ميل ا
 َْى نبى نيالا نأ راو امك لدا ل هناك ا 3 : تُمنقأَم

 ا هند ساو لبةنينلل تع نينا 20-7
 برظتيدوهنيتات ىحشلا نم وهلال هام راب قيأإب ةحارصن لوس نمو

 هياط نيو ال

 530 ىققب»لاو نقرحأ فواهسلا رمءاضمرأن ل ةدااهيندوع لملم 5
 جلها نجدون حبل َّلك 5 ىلا هت لاق و (لصرهتسو ميسلا ىفالا كلذ ليئزسا ىنبىلا ورع
 قنإبلطتل ١ هنانفف ى جوار كل اق قرلرو دازجلاب تالق نت لسم

 7 نير فلا وم

 0 لص تا ن2 1 لة يدها ضرل وهدا 000

 ريفلاتلا "سلول للك م ابياب لوقا ملل لو يلا 0

 كالاتي ن ابيض بس نلاذ نونا اة لاما ” يلا ارت ل احل

 اهريلو لش لك ل لن نيتي رضوا عبو 1
 تي كلا قدر 32 رماصو قالا عل ردنا زكا نأ
 ,لبشلا لضرب ىف ماج للان اس نربي نم رص صخر زيان كولي نلازاجا ايي

 ار لاري رازجا ماس مل ل / .ءالل ةصاخ تعول لعن ى و بوضما
 لش لمن رعخ »لس ا نايل ل صبا سال ايديرا وريال اذا
 دكا ايجي ارك دنلا نع ايدربع لوقا نلا ندنالا نلاكو ناسضنالا نإ اك أول
 هك هاب اهل ىكزاولو انتو هسسداكإ كير لوا نم يلدا لول نيتسفلا

 نقم ىديالاركدف ل هاذ يح مالا لاقت الوا ل هفالارثك نال و للم

 الط لين لاف بعل مااظب دلل وق كلم نيل لوم رعب نير سفن لفعل
 ذالا لاقل نا بسان ناو ديم ورربسلاب ل قال تاب وريبلا نمو انج اور ناك واقفا ل اعمى بانا نبات باب لحل ومال اوبذ نكت رطتقملا فلل
 عخرو اوكا ايطأب بصتنو | 0 هلل لاو رابصو زارولاو ٌخرايطلاكة فلاب ظاك كوري لا فلا زورو دولوق» بسيطا زو راطع الو 2 الط ولت بشل ننعم نم الظل نول

 ملوش رعد عيال لس درعا «قاداابا يا اليثاى لكانت ءايبسلا نمران لرد اومن ىلا موقف 7 برقي ناكش يال !ىتءايدبثا مارلع ناكل اضم ران تءاملوق هلل كال ميراهضاب
 نافاس باونمانايستاذا هاذ ماحسسم يعاد علا ءانلا لكان :نابرستسمل ع "اي نسا ورع لف ب نام حس يمل اسس نم اولا لس لاق لس ادن نا كلذ طوخعي زاب تاغ اج ووصل اذي كا كدسلا لا

 ج » ءاباللل فااط ميدلهال لضان اكن ذل ف علتك نر تنك روق مرتي قزق اهلى انين نسف نب اطفال وق لس سن رناب نايتاار درت ىلا هلو لج بك دال الكت: نا



 هس اصمم فسر رلمرشلا لل لَنا وطول لاب ام الار او نولي ند حتيالو بااوجلا ليلو لسا ب زكر ماو تصلب رو بس ال لاواوررصارماف لوقيسفملاهردق ن هزه ططشلا بابو كييزككلئاومادى:كونن ل نانرل زق هلس
 شو لس ل طابا نعتز دال رجيزلاومورمزلانملصاو رول زل ديف بانك كو روب ابرصاو بتللامؤلاورعزلاب و تانيببل ارقي رمزلاو تارا سى ١ لاف و يخط اماو لمجا بح اعرلقناب اذ باانكلا هرم زلا فى اهم اهلا تاما .لوق للم
 للازلاو توم ا ةقلاذرطنلالجبذإ) ندبلا توب ت وتنال س وفنلا ىلا لدي توما :ةقلاز سئل عل وث كنس مس !اهنا و رزيق كلذ ورب صلا لظس ءذاجاف ل قلقا جرف كليا م:ةن ليزر قعماو مقل نم ام ةركعلاب ءادتبالاذاجورخ
 باو ن وطعتى ارلامعا ءازج ل وق كسلس »وحاب لكى زاجيد عطل او يد اول او نمل اور اكن ايزي راو راما هب دعب نال كرو انفو ان اول وف لك يب» نادل توم دف اذإسغ/ل كن ىنحملاو نزلا لومتص ل لاعايقاب كولي نا ديال
 عاتب يب سلي نزلا عاملا, ايندلارجشسرورفلا عدم ل وف 02. ل» لافنالا ضعيك ضلإؤلاب هدعاب نع صزح زو لكى بز دف دو عضوم نه اصن لسوماقلا قدها ل وف يكتس دم ٠ هازل ارادب تسلا ينرلا اف متل مول لارا لعرلام
 56 ل لجساعا) تانبيلا بعلو تانبب ازيد ومحلا ند عرالب عر انساب اف ام ةرثالابلط ن “اما 3ر2 ااه ار 1 نم ام اهن اب نءروس كودو لا كلاوب ناطيشلاو ةءاورو مدان نيش ُ 52 يرسل عار ديو

 نينا نررعم نمو راسو يلع سنا ليو ايل هس نش ؟س راسل وت ا رتل 5 ---2
 نم تزيروث 0لس جروس اهتجا لضرييفنا ا نط وبلو راكملا نم قفل نو نم لس وقطيسس يع |

 َكونَرَنإَو ةنايالادنعزونمؤتمكا ىف .٠ | ' اداوم
 درص يخلو ةيزونلاوهرخاولا ويلا وفروا, ةماق ىف زل هاو د اداب ةءاق ىف كرولا هاربا ؤممصتريزلو
 رب 7 عرس مرح نيل هونمكلاعل ءازجٌملروجأ نوت وامر وما قَح ني اورج صار

 عال هفزيدل او ايتآ] وحل ارولطم ديا لانكاقرف 4 لخداع
 م دواولاو تنونلاىلاوتل عفرلازوئ منصف لح نواس شل يلق عنة ل طابلاوورشل
 جلبلاو تادارجأب ساو رخلوجاواههفرضت فمما نر زدنكاسلاءاقنا العمل
 رع نمت نيرا نمو ىراصنلاو وهياكل نعَببولووأ نب نمنح
 كد ناو هللاَوكتو كإذ لع اورو صت نومك سنب بيبشتتلاوزعطلا »للا نملك
 افقي لل نحزن اهوجلا يلع هزي ىلا فاعف و1
 نياعفلاذ ءايلاوءاتلاب همام لساَلِل ب انكلاىا يدي 0سهتلاو مولع ليعلأاَبْنْيلا
 نوايندلا مريم سباوز خل هياوراشأو مباول عل مهوب كمأرو قانيللاوصط 5و

 نيله مهن نوف مولع هنوف فون «وفكفماعلال سليب مله
 نيو ادم ةهدمحي نأ نوبي سانل لالضازماولف وأمي نوي نيا ايلاو ءاتلأ
 ينل نوف نوجنب ناقة دبكاتناتإلاب سف ل الضرع تو نحلاب كسلا
 ]دال سيل وعفموا هذولا ا نعوب نقوه» فو زعيناكم ىف ]بؤ زا ىف
 , از ضد و دما كسورو طقفزاثلا نحيلة والك ةيناربقلاة«قلعةيانلالعغمأ هيلع

 1 نإ نينمؤلا اخ وزيؤاكلب زعت نمو ريك هنا واهربغ تا تلا ققزرلا»
 ' ايصيلوةدارلا ازا هزلي ولرخلةوجلزمامهفا.ثضرقل يوتا
 نور نيل ريواهإبفا تعتني لوقعلاو زا ىلا هته ةلؤو عجل ديرب
 رح ثا ناز وابصي سابع نب نعل لك ى نب ديوض جوت
 ل ما نولفامعاصقلق طة لينين قرنا
 نوف بيسلز عل اهات سدد لسلة لامع يل ”)باذيعل اسوان ئدل قار
 ش نيرفاعلا َنيوظيو نهارا نفاذ دولت أرخرت نم دن] رض كلاَباَلَع

1 

 لسع

 ١ث تذل او حلاو تللزاي ا

 لاق ةرام مارا لاق ةراتق كلذ فس ةيزاربلا بحاص مالك رطضاإ لق راح اد دعس و

0 
 دأب

 كس والان ون ت زر يكأتلا نول تدين ناو بتل لص تانونلا ىلاوتل نر نو
 هزنآىف كهل ارا ادرك اب غم عتب عروجاو_ل ف لل ٠ ىلارعالا نون ىرو خير
 اطرد ءابلاورلإل علم تم راد قلل ىلا لقانا فال ىتد
 نا جاهدا رجا ىب سنا نا لكل يلدا هذبد بماصملاو توام عدوان ل"
 تالياتن |حرش ىلاذك فسالغلاو م الكلاب !ضحراوا امل ظاببلا ىنعملا نييفام
 شال نبع كك لذ لجن اكو لاب تاصداركذ ومب بييريشتلاو لوف لع دم»
 مرض ينطوبل كلاي (نونميلا بطون اور صتن اول وق ل كنس لبس» نيم ءانب
 روم ال نور وتسبب وام وقلازا قت مهيرلاوريارشنا نم نوقليسالامشالا
 !دمئزمى ار وق 0 كك سفن سم ابركندف فب ةرضلاديعن نم لكي
 اللعن انا جو لع موزوملا ى !لوعفملاس | طتحررصملا لجتىلا براشا لا
 مب و نيم لل وأ ل لمت نسر جس اعمل ىل تسلا لكس ارلا تاببشلصاو
 لسرولو ولم لو هلع ًْى لا نم نكرإفل اك !بداش ا وقطالو رت

 ضل نيش ماكل ناو هيلع امو سانلل نك ونداء الخلا لك بكد الع

 قدرط اب لالا ذا خيو حفنند اري فن رم و اطل ىلبب يس سف

 قوارب لعان ميورذ ل وق للحل دماج ان ننمم يلي حالما نل لع تن داشيمدما
 ل اب نال لق !نمدإملا نافارا ااا ضل و ل سسمزلاب سصخأ وباب

 | وع زصو :نتيتلاو يق طلاب ىا نيبتولابل وف كلش كارلا" هوغو ىلا ىنحب
 نير بسكإلو ليد ةياتتتلا 3 اقلاع يزال (لوعفم اميل ل د قدإلا بسك

 لوزا لليعفملاو ةافم سا طقف املا ترم تع اوتوفلا لك: ذافيرهسفنا نووي
 بهازوفمس ل ف للم تاو [سسو هلع | لس نبا ف بالي او نوفي ناذلا

 راب سكوت و هرلوم ااوعغم يظل دي نا هزه ى والا نبت الوعفم األ ىلدالا
 دغرو لوق هليل ٠ ةزافهرروست !نازوعفملاو نزلا وك ى دانا سيكل ءافلا

 لا لوعقمناسزلاو بطال رغعلا نمبحت ا) لع اين اف قف ىفاشلا ثم :ئاهؤفلا
 لير ال اد تاو نين نار ف 0للس »م بازعلا نم ةذافمب هريدَصتر رقم ىل الاد

 سلا نا للك لدتا انمار يلع هس | لسبع اولات كمرافكك اا زن بعس
 كيل وق للاى واص»» هرخأى لا تارممسا قلع نا طع اور ىلا وترسل لاقت
 نانا رابتعالا» لالوتسسم الاوزننلل ميم اهصب نات ةيرعنلا ى٠١؟ل وقعا
 هيا ايئيعأل ا ئراصنلا ورطغلا بان شيفامبن يلف اه اهبل ظن ابيل
 ابر ةطاروتم ا ردم ةررق فسرها بس ايخلا وزب لج ساب او بكل هذ
 لكؤبىاملوق هلا مرظنلا نيبو كنب لاهيدردقلا كيزذاسيانلا لبث
 هاي لغ الااننال شوش هزب تركذام او موملاّيألا نسوا نا ىلةراش للام
 تيرا نال لاوتالا عت رشلا كورك نادنلا يلرعلا نب نيردلا يضل د
 ىلدل لق |نولصل هرتع هانت نورازي نحو ىاس امج نب نمر 0ك
 مايِقلا/متن بجدناو بشرنلا ىلا ةراشاق طنا بحروق و مونت عوار وعتد ايي
 نمالو مايقلا ىلع ةردقلا حن روعقلا نما ةالص عرس اذ عروتضمالا دولا
 اتش ناجل لع يل كارما لع ادوعقلا ىلع هررقنلا عم علو
 اررطنسيلال لت ف وكرتالو يلق اورتاومهوقنل ىلا(" ايالو كر اشملا لاقازملاو

 عطول سيلا اءآلاب نرت اذاريعوتلا نال صماولاو ءتيتصنس م يدنعس لل اك ٍ
 ف ءافخال لس ارهتسا لكل يام فيمداصالا خس درو نكلو ريضتم د اري اقوم زوك ضمت
 ارت مابر ثلا اد مالا بسكب اذج نا نانا ندا دشن
 ركوامظفاولو قراشملا حرش كازا ف ”خسارلارطاؤك ا بلف ن ع علقنما توصل عذر
 اهل فيلر أير نم اي ملاذا بتل اج توصلا عفر كلا لاقت يملا فس
 قنابل شاو و تويبلاو رورلا قف نيم سلا لعركرما تل, ل وبصو و نلديلاررإلاب

 ايبا[ النوع ع ور سمي و بطر لكمال مولملورئيند توص عمن مركاذلا
 ثلا اف ةوقلاو ركذلاب توصلا عمي ى الذ ذل لمن دعوناكذا دن ايلا
 ها اقف ر رك عرامسو فنك باوثرصاو لكذق_بااوتلا شييتنرمو سب را تان

 نائيشلا او رمز يخط ل تراس ل رلذ نلاوخ ير ا بط واقفا مثيري !ثس راج ناركسالاو يب ارا نم ٍيركا ىواتفلا ىف هاهنا
 ظ رد ذانؤاراررلا يخش ال زف اركولار يش يمدع كلذ ضرادي الو ةيارقلاب ءافال ورجل فيي داصا نيد كلب عمال ل ادحالاو اوس الا تازتخاب نلت للذ نلاب اهب عب اوراس الإ بلط تدفن ا ثيداما 5
 | نيب نإركشيركدقاطلا بسوق كلسك »مب طاضنلاوي نيو مونلا و زيلوهيلاعم تريل وركفلا ىلامم عج كازلا بلق ظقوبو نسدخم اسم ىلا - رياف رهو العلا نال للضعف لا نادصلا لبا ضم اقف كذام الخ نا مالا دا
 هلو لسن م دلع اياغاذب تقلا. هريدقتاذب ومدي لوعغملا نما لاعرلوث لس كا لاقل يدق هاني درل ق كلا ىلا يني ن ولو ل وق للم كوم بنج لن تست لافرق عطتسسمل نان مان كداب ادنع
 ْ رانلال ثري م“ ةاصعلاض جنا عم ناو زي نمنم لا نارا ىنقشلمزمآٍى ا ىلاارشلا ىذا مول ىلاعت ل وق لا هريدقت رقم لاو, نركب اوتو لفل بيذ لفل يف لل دمام انف كانسزئاذ ا هييدقت ءازدب !هشب تلد ءافلاو اقل

 | - هو (ى هاص»» ندوم غر للا ب حاس نا لخس ل ثول !لكارش عفت راور اللا لع يللي لا ب اصاف نمو( اكن لاو ىئرانلا لغو نم نا لعل دت ديلا و زيو ف رزرقااملا رعت



 رانادافللس مال علو 0 م

 ءاسصرلا هاا لاثثمالا ل روصقلوا لوك د كت اعلا ىلشرارم ا نال

 كلذو هاو ل لشم عود » نوبل اوربقنلا ثسيؤلا يلوا تيتلا
 هأدل وبكى بد ّّواعلا لئرارم لا نال ى |« نقي منال هميم نيالا ماد 7

 | ا اهذ قذوتلا بلط ءانعم كالا ملل ل4 ترم زيشم
 دل »ب مانت الو وق هديوبكيتع ىل !نلصولإي لع انتي رلااداعيمل ا ذاجما
 تأ اني راظؤلررل الصاع رقم ل اوس نك ب اواني كو لق هلش

 الامال نادرو الو للزتلاو عروش اى اعرضتلا ل ةفلابم ناب باجاذ
 سلاقنماب:ةنم امر قداصلارفعت رع عرضتلا فلست ؤلابم ل وق لل +
 فراق لل رم ام تايالا ل ودارااءءاطعاو تائيطشلا هاا ار تلم

 لول للى رك عضومل نشب لدعولا شبس ردعصم كاد حييل نإ ىلا اغا
 لمع عيب ل ىف !ىربسل ىف و تببس ابلاو سعرّشلا ىانر ىلإ ة ءارقاذلب ىل ابى
 نينا لق كلر انام لاب لصالون لما لاع
 نيدلاف لاق ماكر مدنا ليم اعلا لير هيصفتوج وأ تم ورب
 رم لاترد ماطدا نري يد ةقئالا د نسما لا زباب"
 لو !ىف تاكا امزلارثأ سس :دنت اك ةربجلاف سلع نونم يشي ى ا م
 تازفالا نلاىلاك لؤي م دايد نمارقيفأو ل وق حل دس مالم الا
 نسي و هلك + هركم نط ايبلا ىلا علب اطرس اللا ل كاكاو ال ىر#
 قنا يقتل وأ هلك فراري اواشن و مذ اورلو قنا مناير

 توابل اق , مفاد الا كالو ا! ابصول |لواولا ناز او ىلع
 : 0 تلو هلع لو اوفا و

 ءذالاو الا عضوم باول نطو بانر كلام تال ك نزلا وث هلك. »
 نه اارفصول تازب نم لاصدلبتوأاطعلاكمي بانا سال صال انس
 ةبطلالاركشا نم تاق يف تانج نم دب لو نيتاش ى لون
 ضالاتف نومتنت» نورجتاوناكا ا خا زل! نس ىز اين ل وق للسن نا
 هارما لع باطلا كيذا لو حلل ريب تاوزف لكلا هذب نينا
 ب طاخرملقمد موقلا ةودك دال رن بدال اورطسو د يلعشلا ليو ذل
 ردا ليصل لوس ناالو نازي لبث داكن اب ماظن م اقساط وقيم
 نك لفوق رتلا عت بتوريلع نكاد يعدل رب ايمدور يفي ناكر سك يلع
 انرسسارلوقكم الا لو يظن بلاى اذب و نيل نسم نوتالد نئ كللارب#
 ارت ناهس ثنو وف هللر» اون ومن زلاابي يح اطإصلا

 طرتلاب ركل رن لل وث حلل دم »ل ملت عراتم بلا ق يلق ا دز
 غب لزنواوقتا نزل كلذ نكلر متم اقبال ىا كايد اللوب هدي
 راما كلازب(ب ني نيرا ىف وا باكلا لب الس نعم ورعد مال سس نبا
 الص يلع دن د ل اوناكمورل نمي امثو شيلا لبا مرش ال
 مينا لعاولا هرمظلا نم ةروقم لاصن تيلاغلوث للطلاس د٠ اويل ا
 هليفو ل وق 0 وعسل ىلا ل اذكار رقتس الاى نحن رتل نس
 دخولا براز سس امد نزلا علو كمتولاب [يصيصختت انج م لالا

 ماوث لس رمان ور و ليصل نسب نا ىلا براشاينرلا عارم رلو لل
 بحال ى 10 ا

 زل مدل مالسلزلع لس ران قئايفلا تارا ككل ذو طخ رجلا بورصا
 ا الكر 0

 , درع, لو ىشايجلا يبوس اذ ةشدبك طرا كسار نشل عينا ىلا

 صوم سدصل ذب لاوركفا نوقفانملا لاتقل زفتساو ت اريل
 ملول 0لضال اهم لاوس شدا لارا نيد دعس سيو الق ميل لامع
 م + اهينرفلا نا ما كر ادزبالا مال تلفورشلاب نينا
 ءازدمو عا مسا ىراصنلا نم ناك شعبلا فلم ومو ىتاىجلاو لو لس
 دوكرل لاحم ىك اري علم يف للشمس »نا ذاؤبلا نم ارا نيج ةيرلاب
 لوقو نزقلابو مانجر اميال سس نرسل وق للسلم ند لاو
 نيلفا نو نر تت نو لارؤ صصقلا ةروس فس ىاصصتلا ةلال
 توام يمل اع وللا ب احح عرس سلول للسما .وعسلا ىلإ نم سمت نيم

 ديني ل اقواوربصا_ل وث للسلم م بااقتعلاو باوثلا ندصاو لحئارصن
 اناسولوق هلل س» عزل ون هورملا لع شنلا سيئر صلا شم

 لس بيلو ناهياللى داني دانم ندى دانم الالى دازملا ناشلاين اعلا اد يقم اهلطمر نارك ناب بيت ىرانيوايدانم ناين عما ةرعاذ ىا لي ايو اذهل ادص ىذا سدح روق ىل قيم اللا نلا لاري ميارق هل
 !! رت نزع لكس صلع فموي يدوم نان[ اراشا ناب لول لس كسب ىدانم قحساوىزاجكريلا ارنلادانساف اى! نارقلاورلإق يلا ارقد اسس ان يارد سدملو
 َْز هن لا ناكما مدعل مرت زم ىلا 0 ارايالا لس نائوسكو نكءوورعم ىارابالا لبى لو حن هد »ابل بتتبع ةزدك|باذإب رافصاو انيس انك وق دائرئابكى ا

 0 دلال ادب الا نسراربالا يو نتوذ انف قد فاننا لو نان! تضاف اذادناف يانللا ليجس
 ةيرقلللاساو قادت لوقلت انعم نزع لم ش

 َْى ا انقيلا مال قد ريك ن الا ماددب كلذ درت نر كقلالوث لكس قالا نم
 د -

 اننوذانل غاب 10006 وهسلاولا !ساونما كا نولي ةيريضلان وعضو
 لمو نوال اوربوب لو 200

 1 يلاراربإل ام ادذ ناسا مان 0

 .٠ 0 مك مح
 1 ءامو سو ملل ىف 5 .: . ١ 03 0 ٠

 0 نر ا يب م
 اونو نابىا نا نإ فلاو ان خوه يل اىا نامل سانلاوعريىِدانرأيدانم نحمس [ئن] نيرون

 ٠ بل اهل © 6 م ُُ 1 رلطح

 ِئ
 مة هني لكبنةعودانطعائِناوَب ني صلو ءايبنلا هاا لجو ممأنح ولا ضيفو دوطعرأة ملا هيكون روم

 اونقيتي ل ف قمفتسم نو ماع !لاوسفل لإ نام اكن او كل ةيلاوس” رضفلاو جا
 صولات ويراد وهتلاف ليما بر سيكو لمه ةفنسا
 11ر5 نول ليا لجأ أبو نإ ها عدة بانر حبل

 وسو: لبق ل ركؤم رجب نمكعلابوهانالزفوكلاو نضر اعطي : تلا ص[عل 3 1 ١ ل 5 رس
 و يد لْيَِسق ووو هيد ناو نه” <15 نر ئنب رجلا اسال اساسا اول مضاده
 ةخلاباهرتسإ يقيس ها, قلل كم لطنب ة اق ىف ويست دعيطججل اولية يكل
 يفند همز كال ةعصز وصمة را ركل ه2 نورس مو
 نيوزامولاءادعا باسل للاقأللزتوءازجل 91و هنن ولكنا زعساغنلا
 تم دلو رتل, هللا ىهفرصت وتكبر ربل ندر
 نير ني هشافل0 دابر ارشبؤ ا وايمن ىيواريسا ندا ف زوعت بدليل
 هبصن ةيضلا دعب وجر الخال ةقموا دزنرا لل تنمى رت هامفاوعلا
 م الزم 2 رج تين اوشا ول عرف جنم

 الر لاو طصاوهل نبت كيب نو نمل رهن ترايندلا
 لن يدضاوتم كازو عم حا نر ؤيربوضز ]| نبوينيخ ليخحلاوتينوتلاو ملل
 اقيكااسل رملي: توا يعنز مريضه بوت مظدع وقنا نهَوفال
 ف يرو هنفو ل وجدل لبا جانا برأ ةعار تيزوفككليلاطذخ
 امنيا هند امايازروإ رهف صنر دف يفلولا رباه اسير نإ صدقلا
 | يقاوج] ق[ساراص دشلاونوكلالفر فكل ورب صو ىداعل ع ثارصلا تأ ءاطلا لع اوريص

 0 5« بوكا ءادش لئلا سمير يلا اك 7 : 8

 ريكمرفا لاتقلارعتس يعشن نيدصاد لكن وكي شيك اهيا رانك اطبرممروخلا ع مام الو اهلين لالالا وعيال حلل بيطخربصلا كسر شنلا ادع وبلاد ىا



 قنصل شاب يلا ااالانلاتخ نركقيإلا بيلا يتجسس روك ا ضيارنم نأ لك كو سر تالا كارا 7 :مدسزلي لئلا نذل 0 اروقتلا / 0 آ/نيوالوال ل 00 انستودب تاريح ص رت ر .١ ١ ع ص[
 ما 0 ,نراغمأا لل تاز اب سانت ل لاش اوس[ ىرب| ف سوو رابح الاصل 0
 اور لو تاولصت لأي ور فو طلع !لسيبى جل لكس قولا تاربجإيف 0 للقب لزرشل 0

 2 0 تالا ىو فتاح 07 و 00 «انتكج اك 1 02 ىواص» رأسك
 وعلا 0 2 "ماكل

 20 الر بلي لتي الاةووم
 و // 0. ءاقنإ كرلاو 3 ا

 0 0 ا درانلا نم نويلو نما نوزوفتت نوت ءكلكلمكلاوحا عج“ .هنااوقلاودامجبارع
 ل 3 0 2 0 0 يل نوعبسو بسر تسوس وة ةع نا 9 امالا .

 1 0 ا 0 قل ةوعيطت نب هبا عى ارخ مترو فت را ولا ةكد لهاا م ان هريدجتلا

 0 0 ردات يا 0 (لاثا |ىغ نا باص ىلا جاو سفن
 وريث دياغإا دلال حابإ 7 اوريو نال رفح لال 10 هني ا ا 1 ورم 5 را يع هن 3

 كم جار ةرلالسور الا لوو 0
 52 دوزيو كاساو د فال امو تلاد و 0 0
 سر السلا ليل لا اقامة لاموع

 ةرشاع أ يبشر لعلي لق حش داس اب ادا كر ميل ]آد نكريبجلا نذل نم تدلون 1 هلدبإو نحال بيطار ما 1 ا 21 فص ى ار تسال نب نناكن اب بواقع وقنا فص يذل, ف تاغ 01 7 با 0 ا متي لزنو 0 قش عراطقنالا بضل ناك ذفل ناريه متم لاوس كب او : 95 5 0 محسن اد 0 0 1 " 0 04 راخلاىوردقخلوع لة نادم داؤا '
 كسلا ووانفللااذم/ ل امثال صلاو راونصلل فص بال لقى كا لص عد و 2

 700 0 نوح ماهم ىاةناروكلاو مقا ةمومفم مهو 22015178 75ز هايمركلا 2 0

 ا 1 0 0 دي نمناغلاوإ و يي قي ئلو نمار نموت تزن

 دا نيب وو فلات ١ ناد
 أراكم اةاشلانغإب رص ان 0

 2 727 رم لكي - ملا فا ا 7272 مزاج 1 + م

 0 لعل نينا دارا ليزنال ءاعيراادبراواث الث اثالث 9نينثا نينا ىلا عر

 1 1 2 1200 نقش يا نياق ال ا 151 قضوا ديني متاع
 0 ١ اورو فو ر قا ىلاب رفا قدا يرتلاورماولاواطقف ةدجرالا »6: ياكل ة تاج نزلا

 002 1 د مي وو تس
 00 ا وياي دلما 3 06-00 قش نعوكل نيرا تيطنا(ي لا يلوي هي

 طق نا نابزلا د ةرئاألا ف لف امىاطسق نات ةاوهسقإ ذوركنمقعادر لَن رحال نمكيلع فرو شال تس اطبع وة ركل هنبهو
 ارقد شل كباطوب انج هاني ارفاق لوق هلخ لما قلل متسع قب اهلا ىو بصلاو.انلا لاجل نم نر بلاها ,ايلدال هبا 1

 نولي لع ٌّض 0 0000 3 1 211712 ١
 0 0 الدان 7 2 لعارتطاوك فلق د ووررفرل لاو لص وك هوقت ىلا مق لصمأعِقول ا ف

 ألا 0 0 : ماا ري 2 ةيعط يوشك زر ودعت ةيزمالا هب موقنأد زهق عيحا عقدا قرب درع
 للا نال ورمل ل اي لها

 : ركل قاب امو عقلرث ل ركاب تم اون ليقلء احل | يف سكن بأ جاوا » اذلانعتءاريطل ليث نمل لاب لانج تير 8 نلت ل كرا بايك عب بنوي نمد وتلا عفيتتأ وروي ىلإ ىضغ
 نر ان اكال كلك لانهم :اسلاردع | نوبي ااا دقرلا جرا كابس راد رسما نوفي يلبض داع زر ن ينو نمت نبا ةريبعىل لل رقازبد نايدب ءللاقل رسب

 "ال اعتت نكايل دن :الافصلا كتاناوةإ واعطى لفستا كبتا افتر تقل ادارة
 لا لاقلعي كذآ 0 011 ا ل كيلوش لموت زصتاصخ م لغو ل زا نال كلذ عااد را لت
 / نيئئاسسسمل لاى 2 | بيل نرجس وب/ نيرلع ا الكل سال اهق:اطعالامات لاو لهلاىر إلية وردسلاةكسمن د ارما نامجوداسا ستيف
 : ا نأ تبا داك لاف | 0 و دل مدخلا تع اقوم نك سدت تسل ثا دلما ننال انمي لات
 طرمإ ئش و كد الوا نالصول وف هلم تاذص ى اش للتتؤلاروقو "يا قلالرقلو رمل ايبل حرر اش اًغاالسبال دان فاضالا امال لل ام ليشاو امو نتشل, لي واط خد نبك

 نالاةراساابلب اهم مطل وق كلى واص م لامل للص نمر حررلا وسر صم ولو ذر تي دعما اوتيل ىطح/ور لولا نبش دل ىف ر ثلا ص 0 وقرر اد لوف حل 0 وكل ربو حرر صلال و دو | حس |ضعبلفو

 كايسسبلاحرور س لاومالاىرصا مإ] حرابرالا نم دمع اذ ارلجلاو ريو اهضادر كت رمانلا اكرعإ ارم دلعبتلا كوع ع اقدراع اء طب داعب زم كلل نوال لشئون



 لعرطنو طك اتس با ؤلام نموت نصتييلا ندي ن نضع لالا اطصلاو فال لإ لاما ىف ملوثحل ملكة 58
 مل منبع شاى ةنينع |اءذعوزلا نسور شل يتس وبرز وق اس لسور 1 نيل 1 : هت رن مسام لل
 ال تاقراتملا املا دماترتكرماب امذ بلاي قوزع نلقي ادطاضلا فيني افلا وشر رار م الخلل اذا القد راسخ ا ع يبو

 انكلاملاعقرو قل اهتم اناء ىناش للاعراس 0 ناشر انا هل لوطا حمر رضتلا ذا باجر زها دطوخل ندا #56 اننا ل اراعاصقل يلب نسر شع
 َُش 1 صرت نوت نا ا نسب لاا ان در لخلافة ةفيصرب لاقل اال م الصارشيلا مسيل ناد طيلا
 رلوثدك فصتلاورجو ىاىربلارشيلاو لال نسر الاعزلط هلو هتك ىواص هرصببا ب اشيا لورا رشرلا نا تل رقي زر سانا مبا زو هش متارطما روك يلد ىرعالا ل اذلمارشيلا
 اذان تورش لاو اضم اوم نال تن وشك سني | ظشوب يطا رتعوريتو فسون لاو طر رشا 20 مالت 0 انيك كم اوما

 )ع الاثر 2 الازكل وج 00
 تدي لب ةرصاولا سابع نبال اثوةيبر الامال عو ايل ارم ا 068 أم لس 200000
 ٍْ 0 ا بك نانإلا لك ؤارمورقورشرلا يلع قلطيا,ىوا دارا لس شمل اغسل و

 لبق يقيل ورب وتو نرفع هلاوماوهت عاب ةليعرعوه ورع 2 : 0

 اوم :هلالهلاوراص ىاد حلاق با لوما ىف مفوتؤمني وبا .: 4 كر 7 كرار كتان 1 نيا , ا ماع 1 او مالى الا لرعغ نوكيا زروكت نيردأبمد دف ما راكان ىلا يئ سا
 1112 د5 ميلاد يد ةححلص | رشي ىئدُم م صلاتنا نراذ عقاشل ادع 2 هللممازانداتيل اب فانعرإ 1 54
 2 0 0 0 دشرة مان _ 0 ءر جندي اة لام دنقل ردع
 شوو : 173 راها ارو اس اني لح قدي د)ءايلوالا اهله ومثال ومهما 0 !ىلا قو ضّقلابزفاي لش ةيفاشلا

 ديو عرض يس 227 رص درو مدل داور أرساب

 نم ناي للي ىف يلدل سن نسرهي اهب نز 0 200 0 0 0 د .ابانكللاز

 3 قالا ى يرتد داعب قبو لبس نكت 0 0000 2
 7 -ببجرسجيبع © رش دع 2

 200 توالي اوت بو موملست مه مولانا حا ءانساالولالو تابوا ل 0 اصابع نبا نعل
 1 نلا ثيروت ع نمةيلهاجلل رلع نال در لون | ةويسك هه قلخ لاجل افاد بيجر م ا 0 0 16 2 2-2 ياو عريش رو تبان ن/ىسو امل لاقل *تاث

 2 7 ب ياش ملا فانا لازن ف عورلا ضلال ما طبعن ل ارا
 57 بيو 00 تولة ةناببش بانل لدن 0 ا 7

 ويس ءوطقم نضورفَم تيما ةبة لالا ىا نيب لق نونبر كدلاَو نارا ّ

 شوت وهو را يجسملاو 7 1 يم يعوفمو ل : 3 1
 7 2 هلم 0 َث 0_0

 ا املا ا نايم 10 ةنرولاز 6 ذارحهل ءايلو) لول لا ذولا 0

 زمر ورززوو مك ف دا 0 مرد لاوس | 0 1 مل اىلا ةءاعاب لزتام لب لق مو الاومو لرتا. ىل اورج
 ير مدرج ى اوت واجن كارت 2« ىفنل لعن ضل شنب واو ٍخ اي يلع سدس ماو زيارات لامست

 7 ل 7 550 2 ٠ عنو رار اقل مم 2 ول يور فما
 درا نوبيادمهيلا رايلو قيلارما دش وقييفءأ خلا وهلعا اقص اع مكمل 0 و لام ولتابت 07 56

 مريت نؤب قصتي ناالورمأي نآباباوص هاري رسالوق تيل وديلومهقو عب مدرب 0 ال لانادداغ نت لنا لق ثا 6
 : 0 دْنَلا نيل ميو رنالو تثرول قابلا ل 102 7

 ءاليرع ابرج دد ركب ”ووثر وتم |رلاو ت يبل جار قلا ىو نمت وو قالاورل وق
 ْ فلهر ا كمو صن لا | تماصلا نيس داتبوز ف تاثر ود هوز

 - هو قو اةليؤعو ريوس اش امي فرت را / او تأ كلو مق م اصور

 ]مل ل ايش لباب ايلاف داك بساع تجورو تسملا تانجو

 قرب ضار ات 6!ريعس نولخري لوعفلا ع ذل انساب نولصيسوابرل دال لوردالانانآبتلم ىلع 1 ل تح تار ن رع اقلا بييسلا نبديعس كلذ عمد تيا ف
 1 3 ايف - رس دبا جدل مه رد

 هيلا ببضاؤح لور كدي ليه كو 3 فر 1 2 00 1 الاد وع
 هرضرتو كولا «رماضحاذا داو لل كاك ماو زنا ببسوم الل لم اللا 7 1

 : ا لك ول
 هال ايضا نكو تيل ماتم نها يللا فاشل دلال يات نإو لالا ا

 - 3 1 0 0 170 0 ولاول نيزلا مل هلك داس ظ

 ماضي وو نيم يوورم ننال دبات برا

 يا 0 _ نانا
 زاحد ناسا ان كاك فصنلإ هه لالا فصن هلذ .عماتعتجاذا 1 1 0

 1 الئ زق أل تزف نويل انا اعتب

 : سيلا قبفكنلمدتاو ختي و قو دونم نادي لق روعي ف راو تبن لوف 0
 م

 ل : بيت مي يا |فالخ دعا ارستاقتو وروصيلو اوررقي كا

 ثلثلا لعج نم نيذلشلا نيالا ذاتك ميزا لعل وزب بيصلا ةدازومو فر : شم 0 و و
 1 يجرح 0 0 ا هن 21 م هه اص كل قي نرغعاضو از سانايا عر تبزبامنيض ارز
 ماو يق رابع لاكي لمال»أت ينلوت تلك ب« ا دددبكا عج العش ذا بداوقايلو ملوث كلسمةيدملا لو تول ةقيخيمب ف رض ا/ نا ةدورضل ااا رفد ضمان ؤ حظ او لماما خلاق

 ليلا جاتا 0 1 نيب انتل نولي 0 ايلا اطار شفيق باطلا نانو كيدانلاو ةوخشا ضن وبلا باطخلا نيب د اوال ى راوقي ار
 أو لانطر 717 الاوزب ت تاو اللا ءاغنلاورهادالا نيل صفا يرق ىينانيتساؤلان راكي نيزلا ن ارتحل ؟ىئيرم لامر صلايلرقفاك الاوز وق هلى «زن ارا
 ضبىلو نطيل نال لكا لاقرب لق نلض رد ما امان مولملاكى اوشن !لزن انى اب يمال نها وتهاني وش لتنتهي 0 اكتمل لمدن نيت

 ابئال كلذ ة املا ةقبطل!صرضقوإرلا سين طر زي راش ةديش لأ لوك هلع اهنراكايفار امص لوكاملا نإ حمل نتمنا بعت جئئاانكل أصلا ىف ايل اجي ىاامملل لروحك لم ل
 لد نا مال مام داما تياضد يمناك ابي ول ندعم هلة هاو لست 0 !تااهرو تما ناو اوال
 لِ 2 اين اءاس 00 نع نانزلاك بلان ار سانوجنلا بجد [زمب تبثزاو بتاتراس لاهيا تطلاف قسما هزار ن وردا نع جلف مز للا نم 0

 ”ررلا ورثت للك لا نا ىلاشلا حم لاما ل ايف نكامصرت نعرض تجور لص وفشل بد ثلج حرر امل قفا جو تال الا يرخا لب
 5 اهترناي نقلت الجمل تن بس ابك نرب لاس نركب اوج ةرئان كس داصل لت كش »لما تسلا رازلا ثلثا نقع عشا وز الو تيم ايار سم ينال لوا



 مثلا ندير تاهيل
 ١ : اريل يصغتل م لاربالا ىف نالانلك سلا وا ندصا» لكل قف
 وورلحاو نسحلا ارب فان نع ب اواو لا نيرلاول لميصمو ثا وإ ا! بسصن ل صو [عترن (ىل بسلا( اح: نيد لاولايو لاق

 لود

 كم لاق

 : ى/ ما“ ا( واخوي
 هيلع يوناو فصلا لذ هدأت ناوي مفرلاءارق ىو فنا ةؤلولا كاك وركزلا عمرحاوا

 7-1 5 1 0 ا ا
 ذأ لربلا ةنكنو قنوات ذنلو هل ننكر رجلا ههنا جاو كا مهم ل دبيد
 :هواطقف ةاوبأ ةَِروَو لو هل نديم نق نجلا بالإبو نبالا سل نلولاب قا و هيف ناكرتشيالا
 ”«توصولا لامن نلقى ا حم 00 دم ” ا نيدضولليف هلقنل ةردكىلا ةعض نم لاتعنالا نما اذ[هركبو زها مضب ين

 5 277 7 دوعاسح 2 -

 أنا را ءابصف نانثا ىا ةوخافل نكناو باللى ابلاو جوزلا سب قبناوا لالا ثلثوا
 طوب ِيِصْو نيذنت بن ورك اردد نم ثرآو ةوجلل شالو بالل قابلاو ٌسْنّسلاوَمدلُخ هلش_ .٠ ع . مى 7 شقا ياو هلل

 رم تناك ناد نيرلا لع صولا عرقتو يلعم نياق [هي لوحفلل لعل نبأ كل
 نزله برك مدين وُر تال ربخأ بمكاتب وك با ماقال ذولا فهن
 لادا نيرجلأ علاق و سكهلابو عفنا بالا نوكيف َتاريلا هيطعيذ كل عفن !هنبا نأ ناظف ةرخإلاو

 الصنم لزرل ى لوب بداييف يي تلعن مهن! نون انتا بير كاي ركب ضف
 قو نك ند جربغ نه وا مكتمل و ل

 لو كلذ ىف سلولاب قلو + نيدو اهب يصب ةايسصو دب نم نصرت اسم عيرلا كد نو
 نقول ورمل نكي تل ناين كرت امو ةّبرلا الوان نعت تاجوزلا ى انفو وامجإلاب نبالا
 5من ومو يدعو نشب نوت رتادو ملا نا نهرين نموا ننمرلورك نأ
 هلدالو هللا يةلكر كاد تفصةبر كلر نإ ناو مابا كلذ ىف لول نبالا رووا

 ريض دوعسم نبا أوما نم ىلتخأ دم كرش ةوةلكتو
 ىلا كلذ نود مالا نم تاونهالاو ةرنجلا ىلا نك ارتارم حس نسله قريد رحل

 دبدوب وطول ةيموو ندب ن رح ناو مهروكذ ةيفىوتسي تلا ورش مف رحلو نم
 لنا نمزكأب ىووي نآب ةشرولا لعروضلا لخريف ى ل قصويريدض نم لاح جرم
 ارز سئانلا نم قفلوردأي يلع وول نوكيصويل كومو مد يصَو

 نب دفالتخاو لان نم نأو هيذ سيل نهركذ نم ٌقيروت :سللا هصخو هفلا> نم ةبوقعلا
 ةدابعلاهرح ىلا ههئاوث هيد ادَو ٌنُحسبأمو ققدلارما نم ةروكنلا مايل كني قروا
 اناقتلا نونلاووإيلاب لجو ةيمكحا وف ةلوسَرو هناا وطي نص واه نتديالو اه اولمعيل
 انكر لؤ او فصلا تذرزعو نايك لعن رطس ]م اوال ف كلل نر اضم مولا ]: سسدل اك ريحبلاةزقلا تسيب اقلا تدع [تذانالفو كالفن يزقرلاتلكن دلك
 نيل وغم اوتو ثردمل لقيا: ل كور او لعاب ق واصلا ىاشروللى الوق للكل ك»»ملولاورلاولا نس خيا كسب كتوم
 لوزتقاىا يسكن بىلاو صاقلا ب هعسوبدوريقوووحس نما ]قولولي ليو فعاشل ا سبعا تيس لاقي الما

 / ىتارازلا ن كراوسلو لاكن دلل اعلا | لدقءن رمل دبدعاو لك التيم سيسلاو مهشجال
 2072 اهتكورتشاو الج نل اك سادس ا وب الد لوول !لميلاورز ةمئافو حاس ثول ال سمسلانيدبالا ندماو

 هع طب تعاط تن رقدلاىلا نمد نعمل لو نفت ريغت نان لريال عدلاكشا لي سافي شن ديك ل امثل ب
 اولا ىال :

 راد ال وسلا لامس رسل رزيق ل عئاسبدسلا جا ذو لقلي ريكا تشم افا ناك س دس ارب ليلو اى اؤل ف ةدافا لوف حلي يبرم قفاز نك املا كحتايتطا نلاكفابصصلان نى ذو لما
 ( 1 لت علوا ىلا لعلي نمل اناا تمن راد / رات لاجل ريش اتاني يمل

 ناك نيود بد امئو كابديصنن ار خادعب اى ا حوزلامعب تبي اوططتف هاو نال املا ثلا سمسلا ساق وقى فو ثلشلام الذوق نيحستملا ل بيز قى سيحضر ل وق حش لك سدس مالظ وفود هع
 -ابلاو نمل ىف لاملال كشط سابع سباونعو ريب ليتل زو قئادا| م ءآسسل

 مازالت ل املا ىلاامجايتعا نكت ل بلغت امج سئل ا« عيتل

 ىدلاوا يا نيعضرلا ل ]رقر عابتالل :لكافإ سلو لو قل عارف وق.

 كلش لوك هلم لام اناث ايه ل أملا نولي ب صعتلاو ضفلاب بال
 و عراب ثلا ياي [درلرقد نيكوزلارما كن, نال اذان ى الام
 هريس نر لكل ىابالل لبد ملوقد نيظزلادعا لاب نائف اخس
 دارو زلارمابييصن خرارتاممبوالاملا ثلن جازناددبى لالا اما
 نقطقفو اونا رارلا عا دفاع ال بالا دحر رماد لع مالل ِ |

 قاضيلا نال لوا بل ثزوو بال كابلا نا مالابمك
 اهعاصف تاوضالاو ةرخاذا كى انما تيكن ايا كسل ناك ان هك
 بت تايخالاو تاليلاو نايعالاو بكي رصارلاحإلاو سيلا الث
 ةراصاليعارقل مارب ركع نانثلا نان انث ى اليك كرام سماوسمالا
 قالا بالل نالت اورد قابلا لوك هل م تع اج ايقوفاف نانا مالسلاو
 ديال بلا سول كنلاد سسسل|ى اثنا رمال نوبت
 ومو هلش ل الا دعاوى ذلاسرسلا كوذفإ | سابع بانك

 عصر عينيا قاملل لم محي نملوقل ار تبسير فت كريثيلو ناشد ا
 0 م اوتتام اولاين نس اراب

 واصلا حلى صر هلا ىرعا»ثيووا ثرروما يصور اوا نس قع امحب

 رثكأل كاتس, ترزرقف صفر او عصام نكلى ا ورع ام نيا وركن
 ءاقبلاب لان ريصخت ماي الاشبواو 2 دارلوث تل ل |عمترلاىف فل أبو
 رجلا ءلاليذار ل امسك ةنيدر طار: اكأرتنتق فاطر“ لمشم لكلا
 وديصودا نيد عل نيريقتلا لاقل قسفياذمرؤ ريف بشرت رمال
 51 !لاقديمولال عن يرلاعدقؤاوتجا اذا برتلا لاغ
 كار كؤ غسق اهبالكو اامرص اك اك ا ذاوةابالا اضم تلقوا اذ

 ةنئرل | لعد يصرلاتمقرل تلفن انوي نما ا نكسب لوم
 "ما اهنوكىف ثاسيلل رشم دتيضولا تناكال تلق ير شل ىلا مهيد قم ندا
 تفرط ان نيل فالف لع نفيا ا ناو ران
 24 امام ارا كل راسم او ابرجو لك 'رلا لك تسرق كل زلت ادا كا

 اب ماقتل لوثاحلكل ب نك قب بهرلايف اع جسما لك ودلال
 | هادا كاكن تررلا لع اتاشاهجارغان "ضرع ندزفرب لب تيصرلان إ)
 ونجل امو نورت لوقو لتس اجاورطواب امله له بل مايرفتلل نط
 / التى ا ل ارغاجل امتار لو ا» هربخ برق أو امتتبم ايا لرش عئرر لك
 عترالّيضالتعا لما هد وريداقلل رين عز جل ل داجج ااا بكل دكذ
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 الوتر صمد ةيرعمن ضيف لوقن اري يضخ ]رق هلكم ب ءالا
 نس رياك هلشل انا. سكارك ص فل التالت ورسول
 قمل ايقتتسالاو لاما ررثل ع. فدلا اذوب رشا نيكل ىن | كسا راش كلر

 نع مز ذال ناكاكن الار اذلن كدا ةدباكاودا كلزكل
 اضيااوككاورنا لنا بصل رغد رلوف حل قلل مس نايزلا تكل وغملا
 نير واو نلارلولا لرتامعكرييصت ل ايلا زو الوقف لاا, لقتل ايجى م
 ليلو نار نق نيمقت سسانملا نري ند ننقل
 كلذ ك اكارك لا نيالادل )وق حل ىواص» ريت ىف ل مدقت الاون لع
 لفانناولارولؤ تانبل والدا ام نيالا نباكن يالا تنب/ى اف تاو ملولا
 نبالادلود لاقشي جر فيفا ماكو صن نر نموزل ل سبح

 ىداص» حورس بو تانبل اء الوالد رلارلوو نزال يلقن و

 ناتتش تك ريو 00
 ةأرلا تناكىا ل ازكشر ل ناشلل

 4 هديك ى تدع الكل وفل اةنيصل ثوررم] لاقي تلات ثورومربف دو
 تال مال :رقب يتقن الءلسذاء رتل رف هلكت مالا نهتسشإو |خرا

 ثاثاوكرذكاءاصيالا خلي ررضلاةروصارب ثلثلا نطلب ىدي نا رلوق حلالا يصوم نا طلبي ىصي لقا شا ىكرل ملوش نب لفريق هل ار لجلال ما ثلثا نرثلا
 ”هيعددلا د ص رقو مر لاول ا ريف سيل رمإاو م شيرت ةخسلا تددصتو هريؤارل لق ةلجدحب عق اولاوبوازح با ارز رخل لول الو ابو ارت يصو كل جكس لو لش امرشلا ىف لاو 1 "سارع

 اس ناعو ل اعبشاوورع اى ا :راشاري لامي دططقملن لاو قمعأ ناو ارجل نر كلاورفاكلا سم ثيال ل «يلعشا دس وقل عيد تالتخ اما ىرخرتلا ءامر ثيل ل اقلا
 تسيح دال عجوز تكا خو تاروكررل ىرحتالاءاعثمو مرتو ايزل اكل حفلا



 نيل ل كة رجع لسازتلا نس ةديدم تاريح
 ”ايتاوشلاب اقوا ركنا ورز لا
 تلات البل فزع ناهنلا ثم لمالك نا راش

00 
 دا ىثالالإ زالبىلا نيرا او[ روشإ) لزدكل 2 لاقدر ا 0 دا ئشال ألات

 العلا رسريحاو لكبير ولا جروس 01 دوبل :

 ءلرقو 000 اديان لال
 رند ل فل وا قف رخل ااشجو لامر ي دلزوقو كلين كاكادارا
 اذار نيرو |صرصقوبو لوقو رخأ او ارز و نيالا ى ا[يلارتشار
 2 572 اشلاص نال ندلتلا لعد الا لج اا ضاعت ىذالاب»

 ّ ناك بلكاو وتاب طقس الو بخالابال تريلا لس لب نس

 ا يتسل غاوإن 10 7
 هيف اونا لف هلا لدا اذ لع انأرءانشم يو ذل زلانتخح افلا

 م 59 9 يم بوح
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 !قياتلاب بطميا لدا بانمل ليني ىفوا قالا كا ؤاكح ا ناسخ ظالم ناش الر طورلخاو 0
 راني ازال مطاكاصم تدم 12 مانعا دل مسح: >2 ف عادو جعل

 را جشحولاب
 0 22 01 ببتر كس أ سبأ, زعتلا

 رلاوةروسو قتلا ىلا ير ةلوش 0 [مالساللللا لفن :.ا وااو قريفاز ترا يو كك امفح
 !بشرركاءاسؤكاوذغ |لائلاتالظ الكاك 201 انا تم تريل فراس ىللقري راتبا

 ديلا : !ىاركأرلوقو ع 0 [طرشو نرارللاو

 ةكيوو هلوسرو هذا صحت نمو وويظعلازوفلا كلذ ه3 نير ا 5
 رئامفلا ف قوروت هناهاوذد نيم 0 200000 ةلواهفا نإ اخر و

 وم

 داددو

 تس ف كباس نر ينزل 1 2 نايف رتل نمل نيتيألا ء هوت رواج: ل روش ل كانا تلي فاو مالا رص
 نازل | لكرريأو ا ضار ااوةرلاو يا الاوت تلا شا اررطإل ا ىيشركدئللى
 رولا قالو الا ال تريبل د بسلا اهم اشلاىىإل نيل لع

 كلل سن نا تشق لالا دس ناك بلو
 اورهالورشلاى تدقتمةئ اثلا نإ نلك كو ءاشلا ةروس ىف ىاءاسلا ل لوف
 0 يشل للاسماباورعا ف |لوا نيمئزلاءازيإ
 رشقتا رتل علقو جرت فورا بذلإلو ث يحب يترتورخ
 هيد الو راهن لعأإ / بتارع لع ىلا ا رك دعو تالا ثارحاو ثم
 اجربفلا كر لعسلا رلادل اكو هبعلا لئيم ائاارب عوذا وتل ارعزاركاش ١
 كو جوت وتم انس شارل مالت هل ند احلا سرح واكمتتلا
 ايتو شا لع بيرلو باير سيت لعيد وتأرق ل ىلع
 عب ”لابكيلوق كلل ليطلب قلوقب حاشا بلر اشاازب كد ىراا
 نيم ابىالوث للم كايف اطضواامعشن ىصختر را لصياوملا
 ملا روب بنزلا باكا أذ [هفس نيملابىعاأرب نيس نر ا
 تييتتلاىفواتلاوج نس عزت قةلباهبف ساو عتيد لالو لا
 لرتنل 5 ولن انتل ركل قكالبضز ؛راعلا مدع لاب ورب
 001 لروح عرور »ب طحب لو ابكت هةاعلا فرات
 هاد ىريرتلاو اوررغرغب | دملا رتل قيل ناشيرف كلب يغ /
 ضيالفلو كلك لم ليال ايرلا عا فلا عت تنبية قريطم 98
 نارويشم اور ايم ةاالر رزطشا ل بازيلاوت تل

 7 نع "| يضوانمالك ا ىلا اقم ناين نار ناو لم سابا
 نيلزت 0 اثبو امالا لور ولا او مكوشإو ومو فال تاوفملا
 ناو جرتلال بقت ب ايتقالا لاين لد اركالكس ابا
 0 |ةولقلم ”يردع 0 اء بيضا, ىروروماب ا.” حركيا ل بقل
 الربو صاع سالو لاي ذاكن ربل نال ىارثم
 562 1 را
 نايا لوقف فلشنارقو ءاراطضالليسلتس| رمل لمي نع
 0 0 رمزى ماعلا نارا راك ارلب
 27 امال ني لاب واي والم اماليرط راكان سدا
 0 2 لع اتم با
 2 ول نتف ماسدا ورضا اةوريعتل إل
 كنا اال يمل ارارل ن ينزلآ اص ضع سرألا
 نيلئأ ل دلوث حلك سطع ا ناسا مش او تايقلا مر مولع شرخ وخل ثح تزل
 دال ا را كيلة تاتي از لصوت
 رخال بانئلات [اعمرثعوا توم ابرق ثعاوباإ و مر لانو
 نيل نيثلاعتو ءاهيىرش فيلكا رى ربنا لق هل ور
 هر تلال وتلا ثلا ارا نيل يبو تول اوضح ىف ما اوكوس
 قاببواملعالا

 يح

 رع لف لعل |لوس مْ

 اهيلشالاخ لال تااق

 الكيف بطاكي ا حتما دال رطل ل 00
 2-0 /ااضعلالصرولاتن عتوزتلا نوعنكى ا ول

 الرتو لهلا تاءاذا السالمسو يالا تاك اردنا سا نين بلال اىراضيبلاو بيطخلا نن»ةلافا كتف
 امارينغاي او توم 0 0 إ مم ذقاوو رهاب اموزواوب 1
 ا |, ىف فرب زفاوىفرتس قاب علوش اي تلاقف 5
 اجب رسما للا ابداخإلءازع ل ىيتسزكى ال 7 كلل م تار راك ا ءاسنلان كاين اننا يحاصلعجو اقترن لاك ىلع

 ذاع داون الل باطن كل ريغيرلا نأ "تلو اسو ماقال ل اناا ا اسنميقلا اي الالات 2 اللا اوقمل عمل (قازلا تشو راب كب عاوز هزوما نامل ناسا ياو قرى ائديزبطاراو تما ريل ولان اكذ تاوزالل باخ زو ديلال

 "او ضعبا قب واضح حرف اصل ضعت ذا ماو ةرر احا ضم نمو قيل لم

 نهي عش

 قضوا م ايي نع لِمَ دوس إو نياسلا ل اجر نم ىلا كيرا
 2 لدقم ناز كفن ىف فزت يدي 7: لكلا طلاق نعي ضوشاو ودب
 اهييرغتو ةنادركبل اجلس نمل لعجر مالمالالوا كب ورا نم جونالاقرط كي
 وو ترام يع 5ص لاق رهلل نيبال تير لذ و هن صحن مجدوع
 .رمىازكتزاوللوأنزلا سل ]يوت مرير شنو نونلا نفق ينل ورالمس
 امد ذا لعن اهسينولدنابيوهلاو بسمو لور
 :طاوللا أهمل ليرأ !ناانكواتزلا جب ردا نإرخأب موش الطو ةيماهجتبأآَت نم لع هنا

 ءايطإ ١!ةداراو »بيرلو لب صخب أكن اودع 2 هبلوعنلل نك فارع

 لذ اجار ةلصلا نااريدمت وروي زدات لرلاوري عطلان: ليلدب
 0 13 قالا صْوصخخوهو ضارجلاوةيوتلاوى الاف
 نيمأجوا لبا ةجوصحلاوشل نيب ضف ةاهوبقهضن لعبكقلا ىاوسلَ
 6 موت لقحه بيبو اورطرغم نلقي نين دم مهبراوبصعال
 اذ قبو زلاونايشلا نومي نير بوتات 0790و وم نص ليج فل
 قالو كاذ نال : لا 67( فوم مؤ اشم ردع وزنلا ىف زف و قولا هرم
 0 وأ من«لبقتال بازعلا ةنياعم رنعورخلالا ىفاوبتاذاّم نم 2 وهنم
 ا "كهرب د كلو زق اجو طي نعمه ان دعا
 و او 26 اس( زيتا ىف قون كاي ديشو إنا

 نازل كلذ نعا اوهيذاه وريف توتو هيرو ”ةحام ول ضعو ادقارص صا نخوه وجكزو
21 0 
 مه لير ض + د سابع هيرميس

 واب ى امرنا 0-0-0000
7 1 0 0 
 لمتنا ذعبابي ابدأ ا 6

 تن انا قش 20 لقانا ا ضب أوال , سبا القاب
 كيلوا 0 كف شاءال ابقتسي م

 بحفر لمص كميا رزة لك, لملم رة تمزؤ ف لاول كاز رجلا اكل رومي رز
 دج ئرواضعتا لورق حلم 0 واول نيل اموجو عاين

 نررأربوشت اود ث

 طك لب ,بط اون ريع نييلس/ ل جك لالا طايمعق اودي للف اما ورلد هزل لكأو
 ملام ناصع ليالىلللعلاطر نو اساقتالاو لاول تراست نق حا / فعلا
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 الف نوم نااف حملا ارب "ناحل 0 "وقف ارجالع ى دلو نا ىلا ات امهر ل نرثرافنالو ع ”قااوريصان لق لل ٠» قفنلاو لوقا نب نايت ىا رباب لاجل إب 0

 (نل رة شيو راب عسج اذ املا ةماد نيدلا أ عصاوم ا ضضنلا تسمركايرف صو فنا عا نإ رافت

 لحلف سارا
 !لك,لاقفار اطنق نصا مشا ورشا ل وق ما فلوق حوا ةارما تلاقق انا تاقرص ارت م لع

 ,/ لات فيلوب 00 ٠ يايا قا اانب ىاتسسلايوإ كالو راش
00 ٍ. 0 2 

 م حا“

 0 اي هورزاَعو نعلتنسومكنم نيرتفي نر هوراضت ناكل وينو انز ىاوقني
 00 26050 0و, ت4 رو بيلو زها لذا
 نا ءادكلصا لو نونموكقز ب نآب كلذ قبذ لع ]او اره يفهثلالعَجي
 1 تق نايابا رباه نخاى جونو ا
 دولي ادي هنية "كا يارب ثْكلاماراكؤ تاجموزلابإ
 25 وسل ! ميدان 0 ءبيمامح] أمل
 ٍرّنقملا عامجلاب ضبا واضعي لصو ىضفالَفو فج 00 00

 نمل سا نمور ماروهداريرش هانا دبع و نلحاقؤرب
 دز سيلا مر ني 1 2 ”الدانأسحأب ني سنو بفو رعب

 7 هيقعلا خراكنل

 ةشجاو نك بح كن ىا هد ةةر] هنعوفحم هنأ مكلحف نم قس منك

 م اور نمل

 006 ةلييَس سب و ضخبلا رشاوهو وللا نم تقمللاببسداَّسقمٌؤاديِف
 ووو

 بالا لبق نيه تا نجلا تيامشو نشوحكتت ناين راو نلع تكل ذاقيرط
 ىا بالا رج نصر نلفس نإو دالوالا تأنب تامش درس ةرمالاو

 قركتالجيومكنأهدا تاوخاى |22ذيومكد ارجو مكبابأ تاوخا ى اتبعوا

 يطق 9أ ونه الو كابن لخرتد تن تلا تبول كب
 قب ودعا + نزلو دبره ياك داوي يفرح لامكتسا لق
 وزالات . مالا خلو تارعلو هي ولوم نيتعضلأن ينشأ بنم تانبلاةنسلاب كلب

 قملسموىراذعلاهاودب..نلانووزأم عضرلان هي ثيرعل نم تخللا تأنب
 انو روج 1 ىلا ةريغ نثةجيوزلا نب ىو بيسر عرجوكسإ ردو ياسو

 ٌكرهيقدمأس ىا نو“ ند ل نس ايا موهغمالذ لاخلا ةقفاوم فص

 ةنمومتقراؤاذا نئتانب ياكل نوكلع انجبا]ف نضنمت]ح داون نأ

 ةوتوس اسال 2 يي لي

 حب نب“ اوربت اذ نوت اذ !نإلط لنج رك نا صن لاق حسا ناو حالصلاب ,
 ا ل وك حا ور اامرو نك تس تبج ا 1 اما ىأر ناد ليلا ناو هو اهب سيل ل 0

 زيه لاعب ىالصو ل هو م 0 معا
 ل1 4

 للا نئالضق اليلف ىاايثرلوق داطنقلا

 هداشلاىا نفاد لو
 ىواص'يشللد انس الا نما ل قع ا زاجد انفو شس ١ اورشلاوب تترك ىف ذا
 مركزل وراسنلا نم امتار ننانايب ل يور ادرلو جلع
 رجلا ف قل ابم ميلا تامركا حري لس ل لولو ىلا لكلا ضل
 0110111 هي عن ىلع نير عم اوف الشي رع
 ل ل روحسلاولوب بك تقاوم اوبن تيا

 2 0 ان نلف نم نحر
 نست أن لالا وفعلا ىو ناصمنل ة/1كابوا
 هنالا صو و 0 0 0
 دو انمتيسم لاذ ف قلص ا "س |ناوخسا ىلا نا

 ) مل 0

 10 فلس ىدوزيقنام لاا ىف ىض لنا ىلا ولا ليت
 ان بنا نحو ىلا لع حال فليكر امر دصا نايضعبيفو لمت اثم نا لاو
 ترف ةرماب الا نير لبابا( بالا ن/ف لسوق االا »وبا ايطو ةررملا لير اطي
 "ا راكن لش ١ لو ىف اننا حلاو يزن ىلبا نك خمااؤب امتد زت نب اللوك

 ماما لاب ةماقالا ري يب 00 مدعتامالا يل ابا
 ريناس نا ىلا ب ءاشاو؟[سبر اسرق لل للي مريع الس الار رتل ام تاكا

 فوزي لب سرضأ لوي 2 ليسو هريعبامو اال
 علا لادم( ىلاياعم آس يعشن لبو يالا كن هدفت

 6 ً  اسروتلاو لعاملا نيل وقنم و

 0 و ل نيل 2 00

 ا راو لاس 0 ال عر
 ا دا كول 0 ساشا كو
 ندب سوك لارسال هلع 4 مروي داهم 0

 مش اعرلو هامان ةعاضر لاا فيروز يال الارتعب ةرِ
 مر "قريطم ادع اياد 7“ اًطلارثعاذ أذ تاع لحب ةاولع 4 ف
 . اًفرثقلا3 لا يقال كلا ةسيروطس زمالك: ةرصاو دعب ةعانيرلا ته
 شاف د دا لإ قلتي علا ىف لص ا ءاوسو غلو عاشر ليزث
 ليزا كاسم لَو قالطال جنا هروب ا صن 5
 ا علضرلا ندركم السلاو ةولصلارلعروقلو يلا عري نيب لصرف نرلتحشا
 0 هلق »عاى لمت ل نكيسسنلا نعم

 رش رتلا ني زامل ناك شاد نكس اس داورامد عايتحماو تصل مما
 ا/نكو 0 07 7
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 اورهتملازرفسلا ىلا للاحالا تءاع اهنجاولصت يللاوجالا كرس انمنتسم
 موق حج ولصل ايد ماو بنج حاسما ىإ ولصلا عض اوم ل ف حلل لووسء ا
 ميوفف اشنار اك ابر وبعالا لو كلل لردجاملا ىا تراولص» يبو ساعت
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 نب ل قو بو اطوملا فكل اتعداور طررعكارلاقل وأ حله سماق, دبل |
 2 ابع نبا نع الو تلا لرب تلاد ىف اشل ا يلع و وعسم
 املس اطورسصن باو شل ا ورب اهب كعك ب ىلاو لكن كرف اعمل نبا ىدرو
 ضر ا اءاى ا ىطملاادعا. ىلا عبار و لوق هلك »در ةفيطعولا_لعورلش
 ىفام مصل اكرببلا تيشل اب هدهد نال اورضتاذ اء ادلا وجد عر نمت
 اذاانبو ب اوررضتذ |ءاد اروجو عي نوما ضملااءا ىز [ى ملا مل وق تلح
 اعحار نوحي شلاو ىلا ٠ مالا بداري عد ناصولا شعديرا

 [مصرمو اور اعنتسكن علل مدع نع دانك ا اودجرل لق نول ضل
 انو[ زري اط( ارتلوق هلق شراب لا ىف انب وكيف وقفمل ارنس عرونملا وا

 ه

١1 

 ارنولش لاو فيولا لاق ب هيلع بارت انا رص ناك لو وريد ابار رالا
 دو ادول] ءاور ثييرع ف ءاحازك يك كسا يديد جواه سس اولر طاق
 ديل هرحولل ةدصاو :ءرنع نوثدحم اور لل اهو ضاشل ا ورتفيطعوب) هيلع لاحم او
 ات ةداو ضل لوال اللا. لاقد ىداخبلا رنعراع شرعى يفشل ىلإ

 ها

 عزاز لال اقو د[ بازتلا نءىا تميلوق هلل لاوس اطوملا عرش يف

 ب اللا نماببيصنرلوق حللم ىداص, عاشو مإ
 ةاروتلا نماوفرعونان باذلا ع

 ام عما نحيل كنا



 10 ا رسب داسبباطخ زيدل تلس
 ابعت ابارجابدا قا نعل[ بل لعارلهج شلل ارظعأ وانقر

 ..|ض لع ابكر لي يتق ت اذ ابنا بس لكى دو هلس ل امانا يا وذ
 و واول تعبت ول رلصادورب الن نءازصهل__ينسلا ايللو ىلع حرور» اب نواس اذنك ينابرسوا تين اربع بطلنا

 لي اف ىلا دب دعنا نم كيسا رو لوف او بريل سوط و 00 . اطير نمدسصت ىذلا مالا ببال لبد اي لكضودا !مداولا تبلت وكس اسارعإ تقبض ءايل|
 :افم ل)انانساريعب بجاحا نبا هوك اووبو عروجملا بصتلا لعةر رقلا قاف لعورواالياتل وف هس ىداص»»

 ا: سطر طاو ال وهن لم تالا ضحبن ايزل وبد ءبابيال اليظألا قتل حرارص اال ندر لدتد ندرادم

 باوند ارش سلا ليل الا لسانا هيل تنك لالالا

 .لونمول ال أ فلرقو ناورطمل هل زن لزن نونو ال لور امل وف نم فتسبب لأ
 2 06 اصاو 0 م )رب هرجالروص ىا نو 0 كساسراشإ اف امض

 6 11 لاف ماشلا نال انة ىدقدو طيني ضااربعل ق لح 24 يي الجو #1 لابن نقاب يك الاد "اج لعاب ارت عملا و بجاعو لاو

 الثري اميا مدعطرخ وشب ىاطرشلرلو هقس لا ١١ اهيشحاو ععب وزيسماو

 20 0 اول فوت 0
 /لوالان ”ناووعلم او نعال مصتزقو زتللاو ارسلان دمشل ادعا
 مجانا هادر قالا تاكا ل وقوي ةرمابع نبا ع اعىلا نبا هاوددب ميلو
 كفي و ضياشل كار هلل لس نيئشملاتلا» لابن نع
 ا "ديول نال ايرتس قوسضن أتم مالكه أم
 نوع ضير نواحي رخو اك كم ان ثم وزعم كاتس اسال

 ضن "ايبا وأدو فل ميدعل نال ىلاعت لقى اه زخم ا ف
 لش لشن ادا رم و اسيل فخس لوقو تيدزعل لعمل دال ا

 ارسل بك نال سا ينقع رخلا كأي زو
 لل 0 ىوسل و 00
 ناو عونل ا معروفغملشلا نا لضاع او ةيوللا مدع عمر رسل ناك او
 0 ك4 بي قا

 مد ةنك ل لخ ليلا اح ان/مالس الع اذ بشننوبو
 دابا تيا 1 هن الءاخ اب نيملوع رهرييقلو ب طخو در

 اير تول لات دولا نيم :١
 ال اسل تقدس 1 لاو يوتل !مفخل نا ىلوا ثوداق فلس ميرفي ورش

 ابشمالا نإ لا بداشاهارءال ارسال وق تلطيف امتم
 ناكل شما اا لعالضاد دوك اراك ناكل امين يك لانكا ىداما

 0 1700 لبرج
 0 0 مب اهاةيف انما ماع نيابي | نولي كاذلا
 را لمادا ابا نكن الارجل 1

 ا كارلا وزنا نريلع ربا. عم ىلاعآ شئادنحمايكذا أ
 ل ايعا نم نيزك في صاومو| وز زل وك امن دالك

 024 كح دل كح 1 كلا
 منيل فاح امشْطو من وف ساو لورا ح ف
 اغا بانيلا ظنا 00 ولين ةطأوانحشساو قمن اةومالسالا
 و 0 مد ]7201 نب ل ما ادام انك

 نا ن1 يدمه
 00 يق نيف نزوتلازب تامل نَصم
 2 بحرص دسمة 7تفو روسو اما اضاع هبا
 ايوا كل يقف السنان ظ0011 1 1

 ايار لبق دس نسطنوكل قوزع رضعيماس فطر
 ا 0 اق بوزان" 06-000 كالا
 0ع دا اعفاب هللاب للنمو ةةنجلا هلنيرمت بوأ ازا نمئملارزتثي لعءأرش نم

 نيك لسا اما بل نقيل نرتب 8
 ثق مرق ليف حل امعازعروصقنب نوم يلو نامل ماش رطب مم
 نيرعكف لزنوانيب ايبا بلو كلنب جيك ونار ونب ةئارجت ةاون 0

 اامددقم نع ب ارضا ءاشن نى زيرشلا ليلو ناسا نحلل تلاوضحك زيوتادأنم كاد 00 ' 0س ابنا ىاوأ 1 امل” كلل خرب لبعو سفن
 ١ نان يملا( ليشزستلو تاضبوط لنا اوت
 يقر طخ ل شفلاو سي والو ةاونلا قسرو ىذلاو# ل يتفلا وري وب

0 
 عصئورعل هانز امد رش 1 نب بعل نق لتنولو هله

 رك اومدق 0 فرضالا نإسح/ر ص قاضردب
 اذاسم ب احصاو نايفسولا ربل اقام وشاونح ب احصاو نايفسى هعاولرزف
 نإ ننال باعماد ناينس+ لرب” ض نورك بريبيز انهت نوييرت
 اءاودعفف نين بلا هرج ان نول فت ١ ناكن افران ا لأ 57

 لإ برم اعنف سل إذابلا نزله ن ل اسوالعر نب ص أمإ ب
 , لانك[ ةلارحال/ بعل ناينسو ل5 اولعفف الاقى

 "أ نايفسو لل اقفكسر دع ضاع اقدح و
 فلو انبر تييرعت 9و مبرر لرصلو'تيضلا ىرقل ءاملا ريق 0
 + 9م 0 راعي[ د قاف 17

 م / اليسر 5358 3 2

 لاما رمال هللا طراش ميراغ ىدابصر
 ةينزسر لوس تيا ني نابل د كيلط شبر يراش
 سانل ا ايش مك مانا تصل رسل ىلا ناطيشلا توغاطلا

 و تمد اب هرعا ىل وت ل) إو عج ةالو تلا: الملوث ل4 ىداصر

 توعألتلاو تب سو را جل نر مصاو اون نيل مال نايا ادم
 يبس يرهانختأ 11 د و 1 يا ص
 نيدفلالقو 0 ا يما احمل 1 0
 أقيرط موق كليبَس 20 ىرفأ ماى قمرا قراؤومكلا مطقو إب

 ا ١لع 2 1 0 2 ا ننال نبيل كيلوا اني

 5465 3 917533 كاكو» ناقتحبا سبا ى اكمل ح ٌبِيِصْيدبلا +
 لاّدملا نووي لما مهلخب طرغل ةاونلا يظفر لذه ىأ
 ىانآسنلا ة شكو ةوبنلا نم هيف نرد[ باو لاس يلع هللا لسجوتسلا ىا
 دهب[ نققرآنلا نعل كتسالاٌبن ناكول نولوقيو نعسهلاوز نونمتب

 مرا مم 1 اا | جي( 1/0( مس < اسي( أ
 كراذتسدو هاني حبل لح جت اطجا لو ريدتسأ دك ارومالا نيرلذ اريك ل عقلى لزعفل لف حلل لجو ررسالا ىف اعلاو يك رميدقلا لك ىلا فادي ع !ىر زو ف يضل ||

 0 !ى 7 جلو ىدبا نكد وقل ل داعم اسم 7 10 ل 2
 اريل مدع شل زعجل ىفو عرداشلاريدقت 1ك نأم نيتلاسا ءاقثل الرسل اي لركن وقل ف لعفل ارخإ ناف نإ ولان أب رنا شن ا ساشا نووي هلل ليام

 | يرقد نصورشبلا مارق ملا ماء الور ل نسوا نافريلظ نور وصتلا را نضل طاع و جلا ىفد وص: طتكيإ يصل نو كسا راش انام هلل لير رب طم ررنعل |
 0 0 0 اهفتسرل نا ىلا ةراشإّىشم [سلىارلوق ةلل :رايغالل: 0

 طقس مام هللط١الذ ارادت نلظشل
10 0 

 قونلا د قرلوت حلك ,» جاربا لببحاصورفازؤ ريح حاسما ابن[ اح ىارلو هليل لاب ئيراضم واذا اسوا باجل الماغلا كاادرياطف نإ طعم انهولو نقول اذان بالما نبش 'بييغل لن اكو
 110 ميلا الا د نركب سابع لك ءلبشلا كوبل ىارلإق 2! ةلياسق ى الغنا اببم تدتقلا ىب لما فدي اذم عزرصلا لزق



 ريحا لب

 اراقبلو ولع ىواص»د .ارل لاكش زتومرعل ام غارتفف هرينو ارم ار بى ا قارمن وحسلو 1011111111 م ماا يزعل ادع لقول ةيلشلا ليونل ارب يا هرعلق هل
 | «فيساللو هش ىداصاء دعو .تعاديولا اذا احب دتداع ليدعدص سدد تاركين يا نارا نا + نم مورو يارد لال اول نينلاو لو ديس 2 رش اوادديل ىارترت

 كرت تامومامل لطضو و لجوزعيشلاةذايعىل ةناالةياعر لوالا ىلإ م مقا "ىلا تاناالا رقت( ولم دنا ا هلرتتال ى لمت

 ناللاةنااف ءاضعارتاسنميلعسلا ءاوبوضل عاملا امر لات ا حادا لااا رنة نيل شل اؤروشولا ىح ا لا
 داسيلعوونمسا نزلا اهب ايرإ ىلا اوعلاو ل ادول اور بيير لاو ابعرب اس نال :تاعرور شلاق متن اضع امان لكرش ارز ذوو ملا وزييفلاو بذللا نرظف
 دم |علل رار ل ذ ىف لثنيو نازل او ليلا لبيك رافو فذ لشي هاف نزلا كت د نادل هن :[لردأ يرش هصرشن لاوس لاقل رس |نعابفم لأ

 رطل وس( نيطخأ لاس ان ا ” تاناالا سضرصككا ءاشالا هزيل : ل 5
 ل م سس م مي أ

 مام ددذا] نام 6001و ةماح | وكنا ةْدِحْلاَو تكلا ناملسو دكا دكت 2

 يق ناؤيملف نع ضع دص حل 0 00 ةرسو ةحنيبايفلاناولسلو
 وقتي ضو يصف قوس 21 يلا

 مم د 5 5 22 ليد :1ج تفاح دف
 انا دم سل 2 هلك[ نهاوسانيل بانل نس

 رول ا نير ال 2
 ُ هع 2 ردتتجلا ماد 0 1 د 0 4 كايا لطمس

 ةيمكلا ايف نلكزمل سرد ل كاز اياها ق ةوقحلا نها رلع نموا 0
 6 لاو هور ا اها ا
 كلذ نوف ار نادل كيل در ل ل
 نبنو

 0-0 رينج لنعوأط عالم ةيالا لعل أرقف
 هلل نإ[ لملاك امم 02031«. نبك يراتعمأ موف صاخ
 ص211 رو 15 0 ةركيلانؤ معن ههاخدل فاي

 وسلا وعيا و هلل ا وعيجأأ 52 لف أراض لاقياملآعيصناكَهللَنإ
 ايس تزل أل :يلطركزماذ اكرر ىار قلبا صا أو
 00 اكو 2

 ا هللا نوني
 دوام: يمس رخال زبببكل ا قئلدلاأرذقنانمدىؤ 0 معتخاا مالنا

 ىدوملا هلك لؤرايناو قفا ارضي مافى د دوبملإ ىؤشت ىحقف يانا لمعونلا ىلا ى دويل

 0اس وسماع 27122727 ديل لو هاقؤسن ل كلك قف نا لاف
 2 :«نايخكأ يكل نوعا و ا نوكييرب كلب ني رأيه كمل

 لب للص علضت نأ نآنطْيَشلاَليو 2و كولا وبجإو 5012 لوو نقؤ فرغ

 2 قا ومك-لا نينإفلا ف هنأ لت املا ك2ئ/ل ليقذإو قحل

 0 امتحن ل زعشر وك اماما ءاد نندتبملا نب« ىدنتل نمد
 0 مالا ةعاط ن الع تآلا - ارو نايصحلا ناوو دعاطلا بجو
 معز انك اف لوتب نك تفل اخاذا تعرق دلا مز اعوب انف نمءالا لداورلوتل اتعاطل كر 0

2 

 را

 | خردل ف و بيطخوك (ايعال لبنو ناف امثدصو نإ بجاو عتساو باتلكإ كسار 07

 ظ هك عر ؟ءلدبعال نلنيدالورلةناءال نا اميا | الا لعبا دع
 ١" |[سافام !'يلعف بلع نايتالا عقود لمحل قوتحا لسع نموا الو
 داتيلوق وا دع ىدالواشل قوقحا تااكءاوسىااد كاب قوقكا نءلوقن
 2 تا اهداوسو ث ورثمو| جا ورسلا قوقح تن اهم اوسد نو اقنع |
 ينل نان حنايا ندر لحب يلو عوض املاك

 0 لوطا لهم انزوت
 اا نا عال بأ أ ميل ميظطحل لإ لمراد ل اجلا
 ل لهل نر, اتسا» ان نين
 ل 0 ةرلاغلق دكر عضومف انيستا ضبا

 '”مشيكل الا عرارصلا ىفو م ةلصات يرق -
 5 تأ تي تيزاو تبعلا نعول اترسلا ني
 0 خا كسا مقرف تا نإ كسل مم حاتم ناك ايقزس ان 20| بلع 0
70 211 
 الص اعلا نيو 0 ةدم ىف 1
 بجاد حرجا هسا وتينل ل اطرلا ماكس لبنتك ن مريد لوصالا
 داتام ناجم ساب با ىدد كالا ياهل يل
 [ةرلج ةرلاغ ادق لاشي وب ناناهسادتسلا حفم عف دراسإ رلعشنا لص

 عيترج نبا نيرط نمو ا ظالارخ ايعزني الوم ايهفدشلا طا ايضداملأ فن
 س2 لا تر ياا اان عكار بريال لصْرشلا لاو يلعن
 مرق ارزلادبعسودو .اظالا رن ارضا اطمح اوذغ
 راع اطياف يملا اتفقت مدل نال ةيلعشلا حشا ىربزلا
 وقل ؟قرعلإ نى ك0 0
 بك و نامغم ا ىو ِ ١ةارلا تلعجو لري | نشك
 ادم حاب ورامي ذغأ نإ لو قل يمس تراب 'ذؤ الس
 دووسلا ( يطع ا"! لاق اقتساار 1 00

 ناعاعر لان 1 يللا هاو وراق اسيفل !مقاجاجماو حاس
 امرا باز ا ارضا تلك ملا شل فدعا
 ام نول ها ةةينرج) نا لاذ لق ديبسارزضالانلا مثل (.١

 لد ئذن كونقم بح ءارعا ىاررشن لل وس كابس انءاشلالخ دو
 هلف - 1 ةدزرم ا ريكل شري اله تاير اص نسال

 9 ملع اف وم ىزلا !لع بوصثم ”قوصوم ام ادا ى ا
0 70 57 
 اورتم[[زيقو للص هرعإ ا و ماللاب فورعلا نعم مالت ع اذ اهتز
 ا 1

 تادجانلاري اس باطخازب اونمآ نزلا ابي !ملوق مدلك ءاقبلاوبا رع
 ملوقف ةعلرالا رضفلا كلرالل ةراغا الان لد لمعلا ايرومالا اذ كرط نأ 6

 اال هسا قو ةن ةاغا لور اوعي لقد بانك اشاد وعيا
 رخال لد اذملوق هله ىراص| ايل ةراشا عامك ران افرلوكو عرابجالل

 نبا لقلة ىلا نك داشما ىف ربط يلا ارم 1 اما| ص

 رسل لو بيلا دس ىلا عباذاةفيص كرشنادبكف تلزن ايفا سابع
 رار الا نوال ةالا كوري انام نايا بد ينال هنأ - ١

 ءانلبا ان احاومننملا ياهي نبا ىود عرشلا اد لشد م ةعاطلاب

 أ

 2 راش ا
 لإ ىرتالا لح ابيل أعلا ىلإ نر فوولابرب/ ماي
 ا طيس نزلا عا ياللا
 نيرشار ارادت علا ةماعلا كام هلك لل

 ايزل ناو هودرفلوق قلمح عرور دب تيلخل | وريقلاب سانل لل اوما ميذخاف حيلغتتملا ص
 ادبع نوماس لصد ف انا ديس قراك معاطال مالسل
 لوو كلل يتكرأه !7 افودعب داحا ىل او عا راه

 | راك ان لاك ناو نيسللل

 مفضل ذو | 3ئوال ثيل ا فعالا نو نايبل

 للرب تلياو ةحبس الا نإ لع انردعلدي لوس اورشلا ىلا هددز قل 2 للام اج اج مدبلج دير يررسلل

 مب بم انطالل اندوخر تل تل صنم



 9/ريغسإ فوزي نوصي لوعفما او ىارل ىلا لل عشملا لبسصنلا لكي ورفع اراب لوقنا لعا ا عرصبىار ناي لوقلا لع احما عضرم ىف ندد ل قورب اناا صبا ىا[تياررل هل
 ريا لس يظل نم «زرمد نس ىااذك ةدصاجا ماع باندا الا اش نكي 7 يور دب اا د نال ا
 ثيلدعي ردشل اكلذل كوم | ذاد مب ايا دييصل نباص تقو ىف رون ضيلفىإ فوذح ادتبمل خد لكم ابنا ىلاسفاو جارت ثييقا ريق اك اجزلا لوقوب ثيل و اهنا اهدعإ ن اجد تيك ضو
 لوقا دللس لوو باح تي مايؤتسالا نال كلر نوددشنال ىاارلوق لشن ل ت7 اصب تاج لي قوشلا ندى ا يوقع وق كلس رد ثدزحب دي اعلاو بيكا | تررصم وحن ازوج و جيلا يف ءأيلاو
 نطعزبقو قفونل او ناصالا الإ كلر اودارل اير بذل ب إن وفلكو وردت ةرجل مده مصل ار شإ نع نو دسضن م ال لوا ىف ميا عمو ىدحاول هراحخإد كيو اذ ستعملجج اهب او نوصل اع ثوطحم

 «م رولصلا ورخام ةئا لللتتاضما اكن وفل ركل اصر يت اببدساواغتنايياوا اذا فن كدي تفي ذيك مالا تقو ىف لولا دنعيوشكا نري لومي دددسص تناك اذا ثق اووساصا
 مس هلا 7 لا فاول رس مه« لسيف جاشس حملا دامب نيل | نالوا بير لي برتت ل وع نم
 ظ ة[ ثم اك ٠ رعسول | رم بس ائصإ ءام لشورس وس ا تن ماؤكىزلا قرع نعال و هع
 5732 2و ل سور هلع 2-2352 2 - 9 "ف نال نم تان حج 500
 باص ذ[ فعن 7 5 ف هاري لاكنعز 0 "م 4 0 01 | عسا نالجا مخ لقد الا يلا تكد تلا عىل ني كدا

 الابن لفلا نؤارحلا ىلع ولقي ىو علا هفكل ندير تسرد مب وقحة بيرم ا لاا ا طش لوصو تاتا لاعرم 2 ا هب دي جر ني جي | اك ايباطخا لركيااذرسيلعوطت زل اقف رن هنلا لصقل سويلم لص
 ديرو لص ناسخ نيل ةكاسل/نوأ.ن)وناب نوف يسود صير ءؤرطشم كوع نب لان اور ل 0

 يق قرئ نور كرو نحر ل ل نوحي يف ترتب ناصتل نيالا الريم دال تسرد اب راد 2 0 جح هكر 1 . رستمالا نونسوال كرو الكشنا ننام نوم لف لع قرت نإ لن تن
 منوع م لشق 7م - . 5 ا م .داكر ذاو يقل مقمطرش باو وكاد ءافلاو ا ا دهس بو اس

 نيكو اف علك ]2 رفا اير هولا . ل _ نفع ساب داهتووإ اة | ةدابالا نزال وزملا ضاعشاىل اكل ذيراش هما وت قلل ىداص|» رز
 مرن ايف هد نك دلو ذل نعاوعجيل مثجتا ىامفاث 20 ي 3 1 | حر دبال 00

 نيرثات لورد عاطلال مام فاول ذم الوفا يدصعيإل ايش ذارمك#ا كاك لل ا رون
 تحسم لعاب هللاو لجسوناشل وشر اصخرك رات يف لولا مير رفختسا 3 ا 0 21 أ 5 هك ا[ ..لإ 8 م 0007 26 ل اا أ 0

 2 ا 7737 2 ركوعع ا نإ ١ تامل ىلا عب اطنخ هص اى ماشل ان

 ان رح« هيغزم مش كركي دأة ناسي اديان !. يزن نش 00 211 د يمد نايف نأ رار ت6 لبق | جا بايع لزنا اهي كاك ء انعم سل انشر لوس. لاقؤرسار لعب ارت نماخو رك 0 ا هدف خا ع 1 7
 كا 3 تمم ١ عا ٠٠ ) 1 11 5 ور 2 هذه يه] ةريازا و هلق لءاس»مل نرفع رق ن ئىوؤشى ف د نم

 : 5 1 1 .خ 7 2 ' "1 لور 0 نولعشل 1 ف 0 ا ل د 35 1 0 0
 رب ناو لولا ةعاط نون 24 8 يع .ءاننتيهل العبر صنلا ل ليلا ىلع ّ ترك, /قفئل ب ناعيا مقل طوق كلا نان لشق نوي

 هزيم 0ع: ردع نمي نما لونين ى انام امال قيفح ميل ويطير سرر
 تناوةنجلا ىف كرت فيك سوال لونا ةراوصل ضع لاق ماقيسامأ مل يبو عال يدخر تدان ادة ةئاشونلاثلان لهذا نرم
 22ه 0000 1و تل شاش و 000 2 7 ا نافارا ١ ١ ١ . [ىي دق ازيخ ةاسلا وقد از يدالا نا عاراسرو نسولف تسلا ن

 ممدكيلو هيما يف لوسرلو هلل وع نيو كنم !نشولعلا تاح ف ع 0 ا و
 277 : 0 : جا ا ا. اذ ؤ اذ 217 | تالي ىا لدم ملوث هلل )» :جررصع كوك ا زوج ظئاعلا كراك ري نوفل هئاليسؤالا لنصل 0 مرق لص ع دس ص | ل17 500 8 ١ حب اس هلا تنام ممل للا مال لال نع ب نيناذا مسج ماوس كسي لا اصلا ىف مغلأرل ءايبثلا باح لاف نقي لبَحلاو نيل نم 9 0 ه هلع 0002 نان 7 ال : 4 ند |ىقادل ع با وسو لو طل خ يسوع و
 متم نكن ]مع وضحلاو مقرأي ضوملةيؤ ساب متمقسنايةنجلا فءاؤفر هاقيفم أخ | يبن وسلاما تم ايد لوبيا تعط توت كلبا مرا ولا

 70 ا ٠١ كاب لاك دازيم 1 لايسصت ١ 1-2 لاري ايش ىإ لوق تل و وعسل, ولا د بعولا هرعولا ابن تقال طاع
 ملا نلف بخ بيكن نعم وفوكى كِل مهريغ للا قرنا, قيل عد مد © كل عفبؤ سباع انقالل 1

 022 ناو نيد داع يجباو يضل ا ورحا دعايعس5 فتم اشسلاق ىل ومضمون كم |طرلارشلا ترو لع ب لكن ايما ص لاقتسلا باو رة يل ١ 5 رس 5 هللا 2 .. هلع 5 دووم 10 0 راسا مس الاد هلو نر رم لجعل هل ول 7  مزخلال .ل>ل كل دمر رو و225 7س | ول هي ا ا اي هيمو اقول لهب قككمهحاطيووان الهلع هيل ضفتي ب
 . لف كامكس بأ يا ا 3 000 / 20 3 .رثوم بيعت البو ريل دعرصلا من ىارصلا معلا يذلا حمرلوق /

 3 نامرم هلعجحو باص أو قثانملا ىلإ نيدتلا بعل لاتقلا نرخ بل نمل حملا ني سب هدنع قد روكا ودلال ارطادابت سرق قف | ماورعو شيحتءاطل
 - ا تيدا ا تدل داوم إلا
 لي : رت ابن لب زور ىف كارت لطم

 لال للك قرص ن ءلكن ا! ىف امن زو مالسلاو ةولصل / يلع ىتمال ب اوصل رضا ) نلوصلا موق اقل والاووجو ناوصلا ىف نروسفمل لوق ! .ايدنال اب اصاضأ ارلوت هلل 1٠ دف اسلا نمارس ا هجن ناودار] قسرتتر ايرنورغ
 اننا راس ةدرك كلذ فر اصف مالو ةواصلا هلع لوسرلا نلوصته سإ نجهز معن نارصلا نا ثلاثا ن وقيرصلا بيلو ملوس درس 0 ه2 اهتز علت ١و 2 000
 | بديرا نا كسل يداشا ءاقفرل وك لدل ىواص»» نينا ن 14 اص مدقتا عي «نالرإتكلاعفو رب لارلد نيرغ وق تل سا نذر فصول اذ لخا ىل وا هكا ىنض قار صلبا ناك لذلرعالا ناكاذاو
 ملو هذ 8 5 شل عطل رت الخيال ى ال تنيال هلو ا !هانعيم اا وشن ىلع ىداضبب » بحاصاا من فرلاو نييصلاكع كا: رصإولل لاقل شال علو عم
 ناريطلاو اوطقت ولو كلش تيك, ليها هش متجر اجهل اربد ينل يس فل تابجرو هور هو[ انمتد لاقي عادي هد نوربب سيار وون السيرك انالس يا تيافل ايديال طرفعاو ذضاونم يزل ابي |
 مرور »» علا قو لاطرلا س عاما ىبددتنت عب تاعاجى ا تايئبلوف هلسل لاورسسفن أهي تس قل ازتسل ارز زج فويل) نعززرتاو طمعا ذ هر طخ لاقت ثالاو ثان كامي هرز عل اوجو تجد ذك اوودعلا

 مهلا »بر اوا ايلى لرضلا رص رم تسلا سوماقلا ىفورسبلا ىفابا ملا لزب ناس نك ناو عاجلا قلطم نهم يرسل ا. دارإ حرراشلا نارج اظلاو الرا |ببل انو القا ةعامبا رسما عسل وهل



 بلاي ازتلا و ةررص تازعت
 موق لر اوكي طرشلا, از رم كشر لوو

 مجاب قاوم ون تيخا ع غن رف اكلم ذا ا

 طارش ناؤتءوراوبمقتلاورجلاه رخل ناس لع تل ظومادتب الل ىلهالا لاو نيزلصب يتلا وون عشأ ىلا وق هل | نيل
 2 3 أوباما رق هل قيود زعم قت وأ رع ذق عطل ديلان تشب :
 بلا لوقا ىاومورلوف حلل >> خدم لع ثئقرلا نسير وشسو لوقل نر ”لانرعت تاقاعتم داس لسا م ادقرلؤ ىلا كناد عل ن ناكل ياها ناو هش "دول ايفل ثيئاتل سام يصر غلوم وخلا ىا ءاتلاو لوق

 عمور» ةرخألا بلط ىو بضنا ولو اهلا نروصلفلا ايلف لامن نع الوسخ أنتو اطمب اك ا ىاردقمطرش باوجراهلاذ شا ليسو لات ظالوف هم لعضو لك اهلل
 ارتللا) ىاميبهتتل وق 00

 طش لل فن, [لقياو هش
 دك الباتل ادا ابد زؤببسنريخضت ص يلى زوق حلي اوعسلاولا» لاما زغاو روج و ثلاثناوشلا ل |ءرطخالوامعدص !لئسفن ناب ناب اجلا تحن! ىلا اهلل نئرمالا نيرغر ذو اصرخ نوفل قو باولو

 تنصحلاو
 هواء تلزف نينا خت ننؤمل.اعض عجلون ردم السلا ةدلصلا ير والا عرمج

 ذلا مها“

 ذإ نفع هارت نق لاو :يئزه لتقل بيصُم مكاص أن إو مدقلل لعفلاوي
 لوفي ةمضو فك هدا نب لصف اما مق مال يلو باصا ذا ض احل ٌنيهش نعم نأ

 كى هيبسلأ وهو هلوقم لوقلا نيب هب ضرتعا ىلع هثباوعن ارق هلوقى ا عجارا هو
 مدلج الود المس ىف ٌلتاَقبلُف ىلا هن: لاق ةمدشلا نم !رفاوألل

 رولا اننا ةوبحا نوعيبي نورت نيل
 ولو 1 200 وجل زجاب او كايف ارجا هيو فوض« ندري بيع
 رانا هسا لالا نم نافعضتسمل!صيلنخ يفوق السن لاةلاودكل
 : انوي نينا مجم ىئاوأناكك سابع نا لاق روف دّذاوة هلا نعافكلا مسبح نيزلا

 لوني كردعنم قمل نما لعجاورفكل بهل أول ظلاحكم يرق ٍنَه ناجي

 م 7 2 ]7

 اد

 هو 22 5 2 رد
 .٠

 ش هلل ١ م عي و ك. 7 حول 9 هع رعب رع يت حي

 ٠ جورخلا موظعبل ويف مهد هلا باوّتسا قوردنم سنك هايصن كن نَل نمانل لحج و ازرو“
 ذليسأ نب بدع داع لعبا طع ىلووةكم تف ناقل مضعب قب هلل 0 فة لعس نري 7 0

 الرس نانا ورك نينلاو هند اٍليدَس 3 نولاةياونما نزلا مملاف
 ناك نينمؤلاب نطْيَشلا يكن ) هّنلإبمكتوفل مهوبلذت هنيدراصن نمشي وون
 يورو أو ةولَضلاومِكاوةباوعلا نم :ءاجه ومهلر وكلا ىذالكعؤبلط؟ريراتكل . لاتق نيرو لبق نزل قارن سكب هن ايكيا وو تين : م 372 27923737-37771 2 اس 1 ير لف
 لسقلاب مهبزع ىلرآقكلا سأّدلا نوفي نوفق ادلع ضف ب
 لدا باوبن ]آلله رشا بصنو هل وهيشخ نم هعْيْتَحَنَشَوا هنن بازوعه يقف
 00و لاتقلايلَع تبيه ملي تول نم ايزو و ةيشمي لمه جلذ ىاآه سعبادوأ ذأ يلع
 يلا ىلإ لأ قا واتقسالاو اه هب متي رم لك بيو لجني
 نوي يأ ورالابنوملَلو ديصعم كرنب هذدا بانءّىلا ٍملريَ علو تلو
 جورب قرت ولو تومل امك ني وول عب نهاخنةاونلا ةرثق نة كلا عانم

 عاتقالاواابب تما لوف هل م ىلابلا حان لائقلاب ذرل ا امفابيظرتر و الا عاتلا وتقل ار زوا انما تورز قه مفرح
 الاوروجلاو يل يشل اهب لمس قار كالنار لحفلل حرصا الئفل يرن اونتلا ريس ادم اورريصم نول و قلركو

 ا لا اا 0
 اهيفلاب ورشا بس اللا سايت |مدقت اولا رضر قوق هلس رك تاز ب انما ب اهنا رانيتبسل لإ الث
 1 هريس خرور ىف تنل إو كس لعز بت هلو
 ' اديْسِهر ثرى: هريس هواشاو ءالبلا واش لاقيو اةديشم) وأ لس لك
 لبو :يضا ول لداريلعةولذملا از دل اي زعورطا قو زنأ كل ل ةربش نور يف ركل ىذامإتاى أل ع

 دعس

 ل ,.ابنىاذ ابننا و حئرتقالا شيف لااا |[ 2

 ريكو لوووعسلا ىلا لو نزايثاىلاك القلاو نوصملا بعل مالك ذل ور خيو وق هلطاروحسلاولا م ترم
 ةدينستئسو بف رقنكو لاو ىلا ميلعرلبت | كلاذو عا اتعا فو زول باوجو صبا ولو ريشلاب هالطو ا وفررصقل

 ٍةرفللنص امل ارم ا لثا] وق تلم ىواص» نيفحضت( ص يلو ثلا كر العال يلانقلا كاز
' 

 | ليا ار تلا ى اولا عب لرصو الاف لاو يطاق لب عذر "م
 من نايف لاك ماذإلعغملاو :لهاؤلارسا نا يلادنس ريتك

 اند ماشب نعاس , داق ولك كءاضيب م كنتو رك نك ْ ُ ٠ س٠ ٠ ..ةرثز ل: زيف

 00 7و ل لببو لوو 7 00

 ا ناو صبحا ىلإ كا ا تيس ا لوف حلل » يملا سر و هيل
 كيش ىانيض وال هلش لوي ىف ل رىشن باقدب بذلوا لاف

 فمش لاورلا ىلا بسلا يف فسد :[ىل اسناد يلوق" ماد ىلادت شادي
 لا او لايرل اديب قلرارنلا ديل غو شادي لبا قلى اطيشلا
 رول ىواص» ناطيفل لل ابحءاشلا ك يرح ىف و ناطيشلا نانا
 تاي ل اقيال بش يكن اطيشلا يل اقيالى اإل موقي
 ند نفر فل نروطسا ناكل نيالا تما روق حلك رم ل وعض خالو عا
 كمر »ل ةزفريذ عإ ك ذي كلا نونة وف اكو كابا وما امدافكلا ين لاتقنا
 ووعإلا نئوارقللا»يربزلا تدع ببرامج جاجسلا نم فام يرأ»
 مسلا ىتناوربزلا صاقو ىلإ نب دعس نأ 2 ةءارقو ىرنللا

 ميلع ىثلا ىلا كلذ نولشيف اريرغ ىذا بلبل يرش نم ىوقلي زن ؛
 تلو هي اونا مال لد والصلاه ييسر ل قي السلاو ةوليملا
 نلبس زامل ل قل كطرعسلا ل.١ «/, نزلا كيليتلا ىلا د
 اال احصو نعني ئادبع نإ سابع نإ تلو ىدد فول ن ب
 زلنا انرصانم/ لف نول تس فو زع لانك شاي اياولاقف هللة يلع شال
 مديل لا |كسارتّْشالزئافاوفلف ارنا نالفوطعلاب ترما ىلإ لاق
 4 ماا نست ني وحلت لام جرلصلا!م اوكي :
 مرج الث لاول بلك من ئوتس وجنة ل ناكر انتر مدا ليوا
 .ذعلم ركررب تقو لل ااتقلاباورما ' شمل هل فيي لص لوس
 !رالاراطخالا عرمار وت ل بثعتياإو نيل يف ' اكن الكل لع بو قذر
 لامع بتكاملف ىلاعتل فكل د ررشملا كليم ا بحومب تملا نمار خو
 هراع سبر از ل اعت ث || يقفل لعبا لكل ءالاو ريكا يفتل يف ووعسلاوبأ
 هرهن اواو سيمو واو رن ارك وزب اراوقيل دج ئاوروق آل
 وطعم لا وزب كل اكذب نان أو زاك وزو كلا كلو ع
 فطحل نوبي نلا بجو ند نال فول ارث | هيض نيل ىلع
 مم ةدتبمقورفد تاهاغلل اذار نور ارث حلل هاذي يذم

 ا

 ناو اهىاال باع داجاو هرج الا رشي نص عئرو نت اكوجاو فور
 لوقا تاضمردصم شا ديك وق نللع دد» مراسم نراهن اوني

 ها
 تنوع خيرونشلل ا تاكو سل ا دخل نتي شو ايفل جاوا
 دطعوب شف طاواو# حلل ماهر شا ضع نيش رثاء عج يش ا

 دمار ت/رناطت لكى ا ى ريق اهلا ةشش لبا نس يختار لاا
 ةدايزدايلكول مص ا بيصم تءافرشاابنا تلق ناو بسمك ناث
 و فص ك عرج اول ان يشن لاك | لك شل سمت لو حلل
 يلرضلا نال ليم دوت نرش شو ادم ريلي كما
 ناكر مادا كازا /: اههللوزب اذا وث لل سرك تف الث د شاوا إرث

 را ظ 7 1
 وم .يرشب ني الاقتراع اريبص ا” ترعب امنا هرمي ك لذ فرعي ال ماش ب
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 ميلاف بجيل عرب رلاق,ل كيا لكلا ردم لك او رمت كا بخلاو دسم رك
 نزلا كلسرثرف !ىا قبالة نس انس د اهب ايف نين اتا نيالا د انسانا

 هس ادايعا ظوززترل بالا نو يلرق تلعاىواص»»: تلا ىرطاب ىف ىنولب ىلا 22

 صئرصتو | :ييذر ل رصت ىل ار يشم روب
 ةراحسس أب و تل



 نايل لسا اعرف ثرملا ”بعش | لسونلامرؤ الث قزرلاوم رق كاك |ىدد 3مسلعشل نا اوورث عز وشنط 50 ل 1 و نما .

 دن ىادأ 0 ءقشمانعراعو كو ا اع 9/7 انس ظ36 هس الح
 3 ةدماو لقا« ثول لسان اريل ل ب موقلامباشنو لراي ري وشم ورش موشلا ار صل لو لملاك مرض هوشلاو ب صام وشر موي اولاوف ب ريباك توون
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 ىااصي_ك ءالاء ود فدزكت امءاصم اعل لل ثليللا " ايام 0 راو 20 ١

 مالا غالاصم لوقبالو نبى ميال الكوري لمتد اذوالد ا 47 الفواز ف ازدب هب" موس لي نمعاصل ميلي نعل لَه اٍلمأ قام
ْ 0 00001 0 

 ىراص» اريد قاييرثا نيطوملا ولن ايباوثم !عييزلا وه 7 لام بفقد ىراتل ءاقا» ,قتلا ف رغلا ل لع ى ضل از ابو ريلع اهاوربلغ هدم اصابع ياو تو ررصم ا كلر يك لدعاز :(صكر

 | نومغو ا ا |لكربصل عجتو فورك لعغل ئررصم اقدورعو لقوا اهتيسالا لبنا نوم الر لولار رطل لقبر سن اهو نال اراش ا قحبقصو ا ءمعوى ا

 لباب بتكالب/لازخباتك |لبارلرأ هلك لن نمل كاسم نامالبتا» لقا تيل !لاقو لاقلاولرقليرسع :ليقلا نا لعب بنار قى اللوق هطول اثلو بقوا
 عدرا برلامو ىزلا بازثل م الايد راو الاسم هلث 0 هان جنا رق ليل مقل انباثو نييبنل و اماني "قران كن رسال اقو | لوا كو ل

 الاد اولادها طمس 7 نيس ل اوكا صن لعل اون ايال ابل صك ناو باتللا لبا لا ابالو نيلس اهي ا - بارتلا سارعوا سائاشا

 نك ًارتصاول اوبزلو ادمساب قنا قارا أ عئحالوايرلا و 0 اواو طاقسم» بأ لاول كالا يد /هس ا امان ميلر لدا بانك
 نزل هٌرابحاو هامان 0 أى اما الوروقحلسل عرور » ةريادنأ ار ليطحتا تدوم ىرز |تررلاىبةيينم لاو تينماومث الاول حتر اتا هر ايناو نجي لاك مااونصال ثإ

 | ايلججالااينرلا ىف يصمت لدم لسيما: ناوي السلا ةزلععايلل اقري نا ور تبا شا لوس يقودان اوه: تلزئاه نعد شاى رس ىلإ نق شميل درو اللبس اا وورمس [ًاياالارانلا انت

 يك ممرق ف عقل قلد كولا قت راو هما

 لع



 [امماو تاما تريل شا لل ف هالك اناوروسلال ازيا و دا لوسر ب لازتتلئناإ ا كارد وغلا 21 بل اب تل
 1 0 هملرب و كح 0 7 ا ءذز/مايلرش ارتلت سينما كتر اور وررسؤلا تاهملا ثا ةريدج تاتيلحن
 م.اذتسا م ل ل :/كاوتضيتوكوالا اثارة هل كاس ادد, لاقى 77 [يصيو فا السلاو ةراصلا يلعلاقفازب حيرت
 نينورعتا نيم ا ىراصتلاو وبلا نمر لك فتم تاما كالو ير تيكر رشا نام لعلم هور )ضلع اعتارل ةولس م ىداكلأ

 هم لا ايصال هت ءدلا انامل 000 معلا يف ةد أيع مييلع | اونو 0 ل ارب ل عزت
 00 وغفر يار 0 سا ادصلا-لئلاو ل اك ساىرنال يلق | حامزلالاقارطلافو شتت دو ال الكا

 او تارطعلا تن تيتا !ههتتال ليو زب ضلال تالا فاهضورل وق
 : النبي لشا تح ناكل ا كاخام سوشارذا شالاءابز

 اضواء زيي ل » اهتيصازفاوو تائرلخ * | عبسل نت اميين
 07 ا هل دارو لب نسال ناشر اكنايتما نءاليلغ مر اراك كا «رتيال

 : لميس م هير 0 و 215 هففرو هدم دخت نعمل ٍِئ ط ل
 د ا . 1 2 9 27 اي [ طامارت ادردقلا 0 ةددقلا امال شا

 هن نا 012 ييسصخل 22 كل م 00 نافتسالرثثاى م ةروتو ,

 : 5: لص ا5 ىاةمتك وولس نماند لحال 006 0 نا 0 اننا ناش لق هلت

 ديلالاهل6 نايدالا نعالثأمىا لاء فيحمالسال هج ده ينل! ىلا نصب بيك الوزن بسس انا لق دلل لاوالا

 انما تزال لوو برمتها ةبمل صاح فس دقي ورانا نورا ير لوس
 نم نويلطي قرت 3 قلتو كل نهتم لزردل ىو ل بلا نءايبعو 0 9 دوس

 نارا بقي ذمه لق نزولا نال ىلا ١" هتاط» زان لقياك كيبابت ك0 بس اولا ل فلاو ري

 5 | تريلا ن منهُ ضف با نمو 26 قا ىف قا ضياوكي ني نايل يأن م 01011 0

 (جرئاريم فا دط جوزين أ نهولشعتو نكمل نه 2 نأ نءايلوالاهإ نو 00 0
 7 ١نانلولا م كل . 0 "ل نغاو رلعاو ن يفلت يطا زلامبسصنع لع تم

 8 .ةواتوقحو موطنا يول ا ريا ررصضل ا 0 دلت لاف
 - املعدب نه َهلاَنِِرْيَح نم أو دري »ثا .اريملا ىف ل رعلابطسقلا ءرا| | لنرلسر للم نا لاير اشاعش يءاشب

 ايا اج 7 تفاح عرضي لعفب ءوفرق را و 0-0 كل راب لس

 هدو دآم لكل قل دع طا يضخبلا هقفن فريم اا 0 0
 ا ربما نما اق قوداصلا صال ق .انلاماغداِءآ ضن نا مهلع كنج ل 0 0

 جوزلا ىلعفالاو كلاب تيم نآ نعلق بطش هل كاب قت مقلي 10
 ليلا لذ ضوولاوزدنا» دى 0 1
 ١ بتال ةنوطاحهنأكف هيلع تلبج لل شرفا سأل ولو نآنالا يلع 21111 ل 7 1

 ل يذلا
 :راواهريغ بحااذا هضم ىلع مدي “ل لحيلاو اهتيوز نم هيصن مال ةارلانا عا 2000 هر كرد والو اى شاصي لكرسن
 2 0 اكن ْ ف ماي هلل تلاض او اغا كوم كميل نب بيد
 نلوهبروكي دزاجبف 0اريبجن ولمعت امينه انف ندوب اوقستو انا ةرشعاوْس املا د اا 7

 ا وم 7 77 4 7 ى 44 227 م 1600 0 2 5-3 ملا الع اا يم اعابالاعد افاكعل 1

 1 !ةَقْلَعمل ١ امور مشن ١ 12 7 06 ن0 اتناكلاو ريتتلال قر ما تفا ناد يس موسم 0 ودا م 0 0
 ٍ 0 4 وو 6-0 دمشقا قاهنوبشق لالا 9 رو اتم لدن لوحات
 ف ل3 ق نافع 6هنانافر وجار :مسقلا ف لرملاب اًرحليصت نا راو لعب تاذالو 7 ا 00

 .٠ روس | واضاالس 8 2 25 ٌُ

 لالا زشف يفاتساب ليد اتوب و ستار 0 اماصرك كد لهدا ذب قالطلاب ناجوزلا ى أرَ أقدم اق فس ناو كل ذ فكي نأجيجتت ليملا نم 0 1 0 0 ١
 0 الع ضجر بحاصتب الر كزلاو/طعاد لك زر ىلايسلإ
 ظ ء 67 تيا ادد ز مرش تونى تاب تدرس
 دالعالا ةييرتو يب املا نيفلو "فب رت تناكو و معا نالطداب !لع مت

 مج مير ستوب جز يا 9 116 * را وييسر معو ا ريتا لو كل دحام ىرنا كروز 00 تمل انتالتلاقن
 ها مسخ 6| يجرم“ هنت رج رم ل جارح بيكر طك جعل برم ماسح ريكا جنو 0/0 كيل الإ لاسفالاوةجارلان رتل لر نين ارنب يلقن كلساتقفت
 اهل الو يلع حاجا نا عروضرلان ان دفام لرمي مديت را زرت

 | لت فراواداص ت لقواتنا ناساف اصمت صاف ىاواصلا ىف ل ضال فاتن انداينل هلل ران خرم لك رم امذياامارحو عمي أو عنتر ر هلل لل هرصب طا سنا ف .؟ىوطزلوث حل يداص «لااتت نأ
 انافاو حاصلا ىف ذنب ئمزال لاى بد 0م !ىان وق هلك /ورمقو الا لالك عااد هليل ةاراسلا طراد هلا ردا لماوق دلع لودر شا نم 89 الرؤي ورم ةقلا لوك لف لبا نسس»داصلا
 ترانا هس ةداا دمتم لو ندب ىرختنمحزلا تيب ميغرلا نا ىلا ةراشا عردق تاو و طم ناد انا رابلا تطعن 72 نع وق تهمس أ إ خراصلا بل جاتاذرلوتو مقلطملا



 هيب ذومام تماكاذاف »ولاول اواو نسكن لا يف اهم ايلا وقتي مالإ مومن نايب أ نيصود قلو ل3 لس لكم نيش اذانك نس خآلاب نلعتاميدعال نكن اواسلاب بح اصنع ينم الل يا زكو لوبا بانغل انف يقي تاي ملل هل
 اا انيبصو لع وطحن و وزو رم ىلا راض اراض اوزفك ناد لق لكاس كب لوقلا فس دس تصوت اف قرسفم نول اذوكو قد صصم اف نلاب هالو هل كم ضن مالو سا بتالاب__ل هل « يل تلمس ش
 امرعالقو نم لئدوبين كيم اف باطن ل وق كس كرك ل اص لك دوس ساعت ءاذصطسديبلا نا ىلا ةداش امساك سو موزع فكن لاو ريالا هدريكرل هور حاز نسى ٠ «آا درك, وق ننس لك + ولان الع ناوين صلو مز نلق

 ك2 0 ا ا رمان رضا اب لك ءاوياونو ل ريع ل لق لل ا« ةاعيمشلا ناكر روق شن لوم تفضلو بل وفم
 رفد ا ا 200 علب اطقلاف آلا تلززف املا رقفلا د ىر ممن ن الو لذ لسد لولاه يقف ايذغ سس ١ مال رتع ا نا رد ىذا نااكو خس يلد يدا دس ىلا ل امنت اهي نا ىرسلا لاق معاق لول كل شح » تماو ىلا ب لعزل ف تالا تنل زف زغلاراظلاورقفلا 3 ..ر اصر .ازوييؤلامضتخ ا رققو اهنغ

 ني ناوي نا ساهرا مترماف لطلاب لاور ضو دع اولد اهب نزلا سوق اطخ قرين
 ل ةرابسا تالوو لو حلل نان ” ميراقاوربخ !لظولو للام لل ليس ارش طرقلاب

 هددق امل ت هزكهبادجدابياب يلغول نلا كسل اذيبراثغاوايمسا» ناك ته زصتآلا فى رنا
 0 0لط ىلا و كا مازال نلا سفن كر فخ ةداريش عناد
 اذ تاك اومريذلا قكرايخالا نبع ةرابع ةن اهيقلا نا ل رزق اضل ىلع داش ناز نب
 و متولاو لس تن اكوو ى !نيبرت الاو نيسرلاولاوا لو 0للط حدد »م ثمل. كو الغ

 كا ناي اذب زك اا كعسم ١ازكىرلاو ىلع نافل نارا لش ولوقتو اورتن اب مرام
 كال ولا ىلع ةدارشما نع عرانتإلانءالل لكياطواقوقتح نوكتال نييملاولا هئسس نيالا + ار
 للة رد دم لتلف سعاد اهدار اادرلظلا نم الاهم نب بع ةداهشا لس
 (لكارماع سوي ضل !نلاب ببيت اور اب نوطعلا ن وعم "رباع نرش عشت اهب ىلو اسافر وت

 ةرارستم فذ لع لدي نير ملاب يلع (لول ىلا بسه كسري اوم لب نير قتل يقلون
 وانو ناله وهلا رول يلا ؛نا ايا بيجو بسم شاف ىلإ
 لد ويشمل لع اع دقت نفر عطنا سعلايو !ار يتفرع ليشمل واينض ل وورشملاوا ني يف
 لب نلعب ومقتل اوان ناب لوق لل دولا شبس نا كلاب بايك رعد يشمل
 ننماول وهن نال ىرشخترلا لاقو زل ظل ارمج ل ملا ةعبس لولا نمو رقنال نارلق حلل
 كيس نوب لسلصا و لتناول حلك 22 -لعزر# نكن م اولرغن كا تباروا

 تزهو نينكاسلاراقتلال ايلا تف زورق تنلسن ايا, يلد عي واولاوم واي ام لاكي
 ىلا ىرضنلاو يالولا نم اولى ةيثأشلا ةءقلا غد وهما مارق ازب مناهل خلا نا | 9
 و عملو ناو | ب
 كل نموا ة هلش مان امين اكرّسلا ن اذ نعاولعر نو ادور البقر 9

 واولا رعت لهن ى وقبل امتو انتا ناكو انفك وق لكأس« لظابللا ىلا كا نع باول
 ارشاد ناني لولا نم يرظتز الجد ندنكاسلا_اققلال تنزع مث لبق السا
 ع لع ةدارشلاءاداانب ىلا نمسوإرلا كلا ىلا ةداخ ايس اوز نع اوضوتا وق للنت
 لاول او هوب الصب موقيلال نا ضارعالا نمد هيلع ن وكنا ةدانلا نق سلا اجيد
 باهت لاي حا ذا نص لرعالا لملء ليقو قلعتنلا تازتناب نالت ييظفملا نا
 :هملاط و اوت قادما عسب نيظفللار كيال ابق غول باهجاو اوضاع اد

 ليوا ديو رقت تهدزك باولو اويل يلدرشلا ناذ لوق 0 لسلك نوب
 بلع | ومو اوو نايمالا ىلع اوبل ى اونمأ ىلوث حلل املس نول اب ناكشلا كال كلذ .

 ضعباب نيالا ناف لسرلاو بتل ماعاناي ونمو م امل تنم اك ولن راونمأوا
 اكل /ماطس نلبءننا كهذا باكا ' 1 ىوللو ا نيقف [ننللو | نييك الت لشد نئاهي زك
 نق ماونما تلف و اوسايرفطتو رع سروتلاو ىديحمد كياتكيو كب ادق” ان ادشلا لوبايإولاف
 ناب باهان لاوبو لميلر ف نا لاقل باوت ناعيإلا لعا ومواد لوف هلم
 جتف/لزناو لزنىر نيلعغا لو حطي سإك» ناي الا نر يلع منام هلكساوتبأو ومواد
 نشب تشاو و <لزلارسكن ونلاو ةزجإلا ماغي ن قابلا 3 رق لس زلاو ةزمجلاو نلونلا
 ورتب ماونمآ اوربا اونما ناءرترم موق غسازب لشد دوم 20 ,للو لل كوريضتلا

 نيد ناقل دب ليل د: لل د لبث اب لم اورترا# اونم|
 اعما»لع ولان ساارغكاو هاد ذا مثدب اج للاتد ني أ لوب لخس |ىلب درشلاو ]رع غياّصلا

 اوتبوزللا نع او وي ىلا نبتسم اا ليج سيدعبمالو منيا ش نير لوق للسما
 هش نوما مرتع نامرالا نلاكو ةقورلا لس ترتد رفللاب تببرطدتميبولق لاف ناجي الا لس
 مازخل و 0ك 7 نلاريرم ىاتوزكناكرشد زعل أو 7 اال, و اد

 * ةمىلدان 00 لاول نا مولع 000 لس ليا

 اجا ضغلاف ,قلخله راو كلل ناكوأهربغ ه3 ضربو ةريغ دز هقنزت ناب هاضفى ا هَعسٌت
 بكل نعمبَبْيْولاوْوأ نيل انيِصونقْلَو ضرخلا قبو توم اره ومبل ةردايذ
 ٍ بطتزارباوعلوفاد هتان نبى نأ نارغل الها ج15صناودوبلا ىلا

 واولمو اقل ضرحل ىفامو تومّسلا ىف هنن هب قيصو امباورملت تا كلو مهلانلكو

 امني مهد عنصف دوج انيجِو ارح نت هقلخ ناو ذل نا كورك رفك ضياالذ ليبع
 ام ناباديهن كليو هنأ قلو ىوقتا ابجومي رقتلا نيكأت رك ضرما قمتم
 كناري كذلك هنا ناك وركل لب نخلي تايو سال. بهنم اسي ناملا عب
 حاب روز ويغ سجل دارا نملؤريجْوَمنّرلا باولو ننقل اباول لعب هيرب
 سل ناو ةددعإ جلل 'لطمزاكةيحمل :.هل خلع الرجاله ضحاا
 قةدايشل اسود قحاب انوش ل سحلب ساب نيم نيمو اوسم |
 رلع 3 مشملا نلنن نير كسل اكرر ول ىلعوأ كوهكنالو قرا ور شتر يلع اور بتال سن
 خلا خنابمكتدا هش ىف كيري لذ مميز صفراء زكنمق 20و ئادَرفي
 هزي ةراق ىف وداي َسررو نحل نعاولن 1ك ل هل زب قفلادا أضل
 وللكبار تكاد هناك جادا وت يخلو
 3نارقلاوهورخ لوسيل برواس ونلاي نامل للعاوموا داوم اونمأ
 5نيلحفلا ىف لوافلانبلاب ةءلوق ىفو بتكل اعل سرلا صدت َنيلز| قيام
 كر ّقحلا نعم َيِوَص لص لوس ٍموبلاو هل سرو هضنو نك ل مووننأب ملم
 115021 نجإو 1520 ارمباوتمأ رت لجل ةدارعباو 2 ةءلطهو ىو ومما
 بحت أيراخل يي ق حل ىلا قرط ليبي للسيل عاوماق ابدل رفعي هللا نيم لمع
 تابوا 3 23 . 0 أر 0797677384 0

 رورو يقفل دعوا ل لب نير طانلاب ازعوه ومن اْمعباَلِعمبَنأب نقم
 ااونامارفنتيب رواه ريع وطير وتب ةوقلا نامه وم ضوتيا ل نان” انود ن2 ايو

0 
 و هثا ىل فوزا رمساو ةففنع نرماخنالاة وس نفل رْملْويأَع لوعغلا يافا

4 

/ 
 :نالؤك سا ناذ قلاسا هول طل لع ماود رم لوا راس !:و ار ذ اكن ناك لا هانعم

 رو رم 10
 راسلإؤلاناال ةراشبىكراسلاب 0 ا ا
 ييرتتت ةاعتسا مالكا نعت ضنا لع قا شد فك ارازنالاورلبل ا, ماطى ا ةرشبلا سرور

 الا 1 0 0 لبن يع
 نودبنمروق لتس نيلاكا» سيل او لعفلارردنت ملا لس عن راو ا بسن لك
 هم نينموملا رات مكيف اتسم ةس او ايماياصنا زل وذكر نودع نيب يلا
 ]لارا كما تافملالا للطب نيت ايهلب الخلل لان قد ل و لل روعسااولا

 لب نوم تسيلو ناآرقلا نس نوفع كي اوناك لم لرشم نا نلورسفملا لاق ن ذم
 ارت ف نوضوكي نزلا تير اهو يل بد ماهنالا ةروسغس ساتر شل ل ززاذ ربسلاب 000

 ٍّس لعل زئرق ال اهنا لاول او 0 ابطاخم ال اهت اقف لطابلا مالكلا كلذ هن ف ايو وعم نو رويل ناو انا ناكو لب لدول شملا ضف ام نولعقن واكرم اب دور ابحا / ريف ثيرص غسان متر اذ
 الأ ىث ملوق غس <سل ماشالا ةروسل وف 0لسلم «» مهمتسكؤا نا لعاف بانم بئانلاو لوضملاو وق للطلل ند د ١ ةماعلا نر (لز نم قلل نع اف ب بطون ناو مال سل لل ىلا هس لازلنا لئس لال كب ا

 ١ َتالاانمايا هس نوضؤلن سزلا تي ارازاو !س

٠6 



 50 ول فج »لع افداماقتم مايقن عندا( ق ا ل لوق 0طسس لكم ىف يعفى ا نا ىلا ببراشا ناقل لق هلع
 ايسالاوزللا نال نس يوارما نلاكن اد رماشلا وام او ءازوتتسم لا وزللا ثيمدح ريغ ىكا هرج ثيدع ساو اوريضتالف نوقف اند اب ىك زميل نول.شملا ابطل تايأ اذا ليت ندر ضيم ملوث نرمصلارطداعن توزملا
 ا لام نصمم 10011101111 0 الامغ_رلوق لم سبل انا حسم نأ قلل 0 ا 0 نصار
 غ0 0 0002 الخ 1 زيا لثبصللوا

 ذا لاورايد نايتساد ماقتساك افلا لد هيلا ةلغ تر لو ولف

 غياذاعاوذام لاقز نايتس وت موري يتسلل لس بلت

 000 مسه ع ري ل ا هك تك
 َى 0 2 لمع 4س ا يرو يلع لدااذا الف لا ش

 . ريا مس | اندلس|مىاراتس مو لو لشمس كج رطيلع نيمو زول ميعنشا ىا ضو اواولعماو نحدد ايلا 0 20010
 و برر هسملاوز قلو ءاولعمأو لعق الذ ا نآرفلاوطادبأ مع ا 1 0

 1 الو مسك دكستر - ايا مم نأ رمال , اعف ا ارسنال هنا ل فل 0 اومالارو
 ن7 فراس ل ال وكاإ انكي ١ لاي كرف :لاسيتساا يلق هللا« هن رف
 الط طرزان كل وهنا نفط 5ك نان 0 م

 قومي لوتسن سومو 0 َنيفيل لتاكزإ و :مزعلا نم 0 0

 اولس دومه زيكا ظيايذلا ناقة اياو يطير فظكاتركدللع ل راد هشبل
 2 فات هقلمو ميرو كلل لهل ةنليكيم دف ثامن

 : ا ”لييستلا نزال لكما اي ب رم ا ا و
 2 272 دل داكت مت عاوعف دل بليل ردك طبات طابا ملأ | شعار تنمي وفر لوغم ايد لو هلل مريع ارراتشال اركز ةالسسملا

 ادد راو ناي مال كل لام اس ايان !لامالبل نات
 1مل 31 0 نال رخال )نوف وذ نطل ولع تينت اينو اطابهدلا] بض نيدو ف للك لام ى خلالهم ا
 10110 اون الانين ىوبلاو اطرسلا 22006 درى | ل
 5 درا نايلي 500 دس دب كل : 0 0 0
 3 رو كنب ب بزلا نس سيب رك يف ير لا كاالارصاو ب ام قلل

 ايش مره رنين 2 اا اواجه ىلإ نييوسسالز ًامالاورفكل كلذ لاشك 0
 0 اورتن قلو 21 0 2 0 2008 22 ا 5 20 / ذب تمت ارد عسر انناو

 ّ ص "ع 2 4 ١ 00 ظ ب وروكلا ىف لمثمالو الي ردت قع اذ لفس الإ كرما نت اف اينرلا
 رَ كول و ت١ اياه 0 الون قا وركاارقوم دلو هلم كازو مالسس لا زيت زك

 2 لس طال 0 5 اس ا
 4 2-2 ف 572 1 ليوم اقسم يماوفنتسم ارد لعنا لوق لسلام باج ند ةسمورجلا

 هلو ْؤَوَسَو و ةزوؤلا أف نيزيوؤملا عم 0 :داوصلخأو هل جس 0 : 0
 2 : 2 ص3 حس 2 كوي كازو د ارب لمس ارينا نا ىشراو
 0 وى اعتاب ذهل 1 زجر ه ديف ىف ناسا تسال نلف م ةرئان 00

 هد 721 م دصر لل و 911 م رماد ماس يقاتل كاي ب. نايألا /دع حت نلاجر لا
 نيِزَو مع دوما 27 هللاث2 5 11001 4 ل را 2 كيف الو

 2222 2 ُ 3 ال مرا 4 مب نوب هرأدم و ثئيرطكلا لس رايكو ناي ال ىلع [ ريت ؛ناكت

 200 تا طم نو رخاْوِااو مم نما ل يلع بةادي ءادحا 00
 20 "رن 01 0 2 اثنا بحال لوو لسع » ناامالا كس لعشما مثلة تاذ كا شانا نان

 قم هوم نوح ايل ' وربطت هدر كش لضإ دالي يل ال: ل لا

 ير يللا باردا داو فخ نك . 4 بكن تو ادقدلاةيفييال تصورا ةسات داير
 1 دام 0 8 ِن 00 ءار»: اف نال نايف كن لساللخ لاي
 نيباو دخن ا نوري ضع للا نم ضف نووية دهان اهل لابت و ثإ مةاكظاذ رمل فش ضمانا ى اوف تاع الجد نرد

 01 نسم الام مث ٠ ند زك ن مور ب قلع املاو نارملا جرو رهقس التل:

 نومذم 60 2 4 و أيل نوبه نيأقرط 0اليبسنامج١ هلاقغكلا 3 ردا« لوقا ماخاب هلا صار ا اجلب نود

 ناسا لو لسن كب شري رم ريطالد ارب لو هل |
 لوف وماجد لاب كفا ناو لم الاوز ىزلا هرصم ا لغال
 هرعت مل مييايلع ب اهي ى روث لش نس وسلا نم لام لوقلا نو
 رجلا سا ظن مالا ل3 نم ثاشمل ام دقاق مولظملا نم عشت ا ل١
 بصغو ا للان قرص ل وقل نار أ 2210 نم
 با زكبططوكريالفرظر دقي نولي نبا "ماه ءاع دلع كريو (قذثزيتو نجس
 0008 طولي الشكل زل لغو د ناكن او هرلاو بس الو سرا زغا لال دار
 ديداؤايِلءس اقيو الشم فم الا لقد اررقم ملط ناكذإ يهجم زا اورس اظل ومو اقلط نمرمهطجل لاف نعول ل تناتسفلاو | خلا روجملرطعوكري نا زوكيال د هضاكد ا هاج وادا نس سلول لوي لإ كلا ذلك
 ج٠ ازهحشمإ ا ازكدئازلا مرح از نلف خف نيب ل زيف ينل سعرا الورش لل ناار نويهنلا لزب بولو ع نملع ب لك نا



 زالة بكير يل 'ل رتل لاق ن الطبى لازم يالا اول و لس اوعي ثنا ركز رمال نس مام دوما لود زا اددصا عوق لس عروروم ني اود رجاوي نبى صا نياقزيار لو هل
 ولو يأمر ارو ثلا ناكو لاق دال ترو ةرفخنملا نم لقب ت اص مرق لوقف ننىإق نالطبلىل رعولا تدل ضيف بعاد قرف لو لس ورطاب نما ةررللا بكبار 9م نق قيل لوطي رشلاب نس[ نم نارا
 انلامال ب اأيلع شدا لويس اولا نير يملا رابح! فس تل ئن الا باتا لب ار هتلس ىداص ا اوهيجلو اهتزت الا ا ل هظسرم ناهصراروفةراسص م لالا نس متروفختشلا

 اور سراكرد عراصملا نس تننع انتل وق حكم م» نك رص نقلا لازما نال مب اطععال نمور شيرتسم» ولا سول نحل لاهو تنغنلا ليتل كلذ اوتتق ااهاد لمي وق لس »+ ماس ل يلع ىسومب قاد لب اهسلا نع باد هاي واسم ايم تن و
 هررثد للذ تتسم نافذ لوث الهشس ٠» راثألا طسازكك زلا بلاط تشعتملاو داتا
 رع ناىارب/ اوس حرقت( نإ ينعملاو نو وزمن اورتن بوب وسوم اوكسسوف لو كا ىلا ةراشلا

 تادلة يدم« فنسظ مهام ند ضيا ال سك نإ[ + ست ] ١ 1 مك
 (للاوسلا نمااخآو كلذ نيربلا سوه ولا سدقذا فم ه ولاسسام تس لا انعمررقم ارش

 و مان لكس اوناك ال نوومبلا ابنا مبتو مالليطع ىسوم مايإ ىف اب نئادج د كورلا َس . َ اهو

 0 ا 0 1 : هلك لل ريا ونمأ نبذل ةانل اب ازعوهذأهاا ذم نيد مابا لع اره لَدحاو هلبق دلل
 ن اهولاس اون شدارإت ناكل ب ادنع م1 بلايلع ىلوم عت اولاك نزلا نوعيسلا ءاضنلا| |[ ع 3 : 0 3 : 77 ب كاع :

 0 ا اايلقالار هلل ناكوهلاعا باولوهروج ءايلاوزون م 0دوم وس كيلو 2 ير
 بلاك نجا بالزب ئسوم ناكل ب درلاالاومعبسببل هذ ناكولو لل نارقلا لازالة انالأ اا 1 ن0 تي ير را ل 0 0
 تبلى ثا ناسا ام ليا | لزنا مكة لج لمصلا نم نو لعل رانا دوبل بسْزْلا لها لمح أي كر دتعأط لهأ. اي

 لطم ور) طالس نايت ناطلس نرش ةشءا لرب عرزعلا سال طلسلو هلطد| ١ | ب حر وج جحسوسا قر | 1 ا ١
 و زم اك طل هلم عادم افلا ودجر لن اووع ال ان لو نر كلذ نم ظعر وموهؤأبا ىلا كلذ تريكتسا نافأتنعن سوم ىلع

 ا لب 1 اود ,ةلاؤسلا ىاوتنعت تيحمولظر مب ًراوحتول حصاد نان ابح رجلا لانريد رتروب تناك رولا عي لصق ن بيم ايو هلظلال ميز 0 7 م ند ص 7 هو # كن اي 6
 ا هل تيربو اتاري لا همهاص أ سملو كلذ نعانوفعف لعن هزل ةينارسول عدا ملأ تيما مدرس ءاحاع عب رامبل -شغابةاشنم ىب ىلع عيت لغو لال ا» سرقملا تدمعد ا احيرا كرو حقل باب ص د 0 ١ 1 0 ١ 9 .٠ ع 0 2١ 5 ١ سر مدد 2م و : 2

 * ءلزمم 3 5 0غ هجيزوأ راع م لن 7 ءهءلأره 5 2 لن 2 424 ١

 ل لا ما 00 مهرماغيح مهلعارهاظ اسطب س ىلا
 234 / اب اهرو مل # افلم + 6 اروي اد تسومب لد ألاو قا تيجي الس م موش ا ل كا 03527075117 1 2 ب ل 2 يل | ميلع لحم وهو لقدوم قيفاوف اني ملعقة لاذحا بسوق لاه

 ليج كالعيدتس عرار هلل رم مرش يل. دقو: ابى اسفل مز ليل شتو نيعلا خشن ةءارق ىف واول مس ١ دانا دم نيم يرقلا بأب بام
 ع+ ع امل اشم اهبسيوم ريف صررلا»هلالاد يملا عرب نا الوا وسمو ف كلا ا ل اذتتا ان نقار تهيب 75 5 ل

 ا 00 مسي لاس نر ل هلظا |[و هيف نآتيكل ٍدابطصا,ٍت بسلا قا ونتدتالى !لارلا 3لصضالاؤءاتلاماغ داهيفدلادلا
 مسلط هولاثم وأ كبري وى زب هولاك مث اب بصجارّيلا وسر كرم نب ] ىسم بسم جل و5 « شيام ثا هت 2 ةسنم لالالا 431717 سوس هع

 رت ناار سلو الف ءي نول: هلع بيتا ..ىةحئ ةقلعتم ةيبيسلأ بلا ةنئازأم ورضا مذ وضقنف كلذإلع كاطع اذاةيوم ادلع
 منو هعابتاو هي لاق لسان وسر تيا دلاب لوا مالم اري دس لاس, نورقتلال سو 001 ا 27 لأ 1| دج كس تا 7 نع 1

 0 رول لقد لوو دوس تر - را عدنا ببال 0 2 و نيرو موضقن بيسيمهانعلى ا
 مر جاك, الد رصاو اهباصم ل ”همرقتل تارورب !نا ىلا ايه داشا ' اسرع ن0 ا «.يا. د7 1 اس 0

 ل لاير يل سرعت ول انوا دهان لا اب ذل م !نويوٍلفاظعوىتالف مصل ٍ هللوتخ 2. لب كرك تحك نب

 رز ةورقابجس مرش خت ق دل او بسمو ىنجسمم لا |ئنق ل يرانو ىو تدل 2ك 5 0 ىلإ لا | ةمالكر 0 ماش اوجد موس ولان اطمدولاىد.مبش, لم رتدلخ لس« لدأ نيا سلع حيا نلقاث] نيرفم ملوك ونزل باهومر ديح فمع ناني مي لعبد
 لاق ووري ورطلو امس هسادن يدان ونثر ثل تمننان 9ب|| اسمو ملنق ىف مهل ريز كت ىلا هتل اقوه زب نع كلذ ةومجج اىا م عز ىف لآ لوسي

 دلال افانا ينل لاق نبال و بلعب و لتس ىب حسي سنا لي دانا 0 ”ىل هلف 0 7772375-39 77 22777

 يايا رعؤ داط لرواد و ا تكل يب هلع لش هنا يقلا ىل ىسيديمحاصوهو بولصلاولوتقلاف مليش نحو كوباصأ و5
 و هعدازب اجد يسعدنا نونظلمبو م لشثو هلع اولفرذ نئانملا رشم قلو نسي يروأ |, هل 3 ووسع سد ها رز 07777772 5

 0 7 درا ناشاوشم تؤ اش 0 لق ثيح هلتق نمت كس ىف ىسبع ىف ىاويفاوقلتخا نينا ناو ةأيأ ةونظف مهبش
 ببدرللو لبث ءاك لع نلت ان لالرل ل وقل يسم كل زم وا هربا تاو نللو لبق يك اان أك : 7 :

 0 ملول يلع لولرملا ب 0 7 , ا 0 لبنورخ دوي يي ردووج ع سل ونقل وأاملءوضعب

 ل را ثباواس وزوال الراي “ نلانظلريف 0 .ىاعطقنمءاشتسك مل ا 1 نمولتقب و ظ ف اطبجاصومورلوث لس كم و لين نمد يئن يجشلام د ىارورل اوداجإ |١ 5إ ضنا . لجلا اذ د عزم كا دخلا عابد طن ل
 نسل عيل ننلا ننال مارس الو رمز ىلع نك أند ان ناو 8 دس سر ايلا ىلاول ردا ش يفر“ الث / ًِ 1 الا ٍ 2. 0 د اح ا ع ا سم فهي كليف نر وق تقلا ىفنلةركؤم لايق ثم

 ل 0 0 نيأمُي نيحىإتكلا ىاهيوملْبَق سيعبدب نوبل ل دحا بنل لأ نفأ ناو معن
 رس لا زم“ تالرعا تازعو باتللا لإ نصا ايو ىارم ام دس ت ووو 2و شرا ا 1 زيرو

 دفصدخت, ديت دم اب نشنيلال لق هسا /مديذاارما ماء ئايزاا مانارغإ لود: مقلم دو لح ىف دروأكةعلسلا مق لزني | مل مسع توم] بقوا نأجا ىغنجالو تول ءكيلم
 لالا مايو ساعت هوو ب ندصوبلالارصا باّيكلا لب نم ناو هريرقتت وح تبغ لأ ةديرم ل ناكر انا هادم ظ

 مال الع تيعل وم لست نشمي لادع) سس دايصنلاودوبلا نل' اي وين او مولع م اهتم
 نكت نر عراطتقناز داع عفش ال نيعصو ر قب تنل لب نما اذا شل مل وعسر وسلا دبع نب
 اىيقسوم لبن مالم لو قي نسل ارم |( ساد ذي ملل ى هت يا
 [لف نام زارع ىف ءاهسلا سم لني نا سس 3/لو زن نلاءذ كس نو ولي نلزلا باس !لبامجو
 ةلاو امال #مالا لع ىو ةدع او -لملا وكت تس ب نم ل الا باتل الب |نرع هن
 كرازم م ىل يللا لسا لانا رت او شلا كسا تيري مب نس

 متت



 ش بم نك اجترت سليل ءافايل اص لك نم اورفعلا
 !ء ايلا مى«د لاو كيلا لانا لع افطع ضرر نيت حرم ومرتب عررملا لب صن وق لل مدلع نوع
 تيم ءالظوانونموب ضدا نؤك الا لث طخ ش لاربع عمنا تاشلاومو عفرلاب لق ثم ىداطبم
 قعملاز ةرصأو تلم اسما نم ب مك نيلع لازتت حسن منو نام اوقل ب اوجوبب لبو ىسرم

 هل ندع ىلك لي لد جلا سبني مودم ءايبنالا جد ىف 5 ومب ورق

 مدن ىلاهداق سل لب باسقلا لازما مدعف قسوم ىلع ل زناام لشي بانك
 اافاو حرونىلاانيصو اال وق هلشم ىداسص رس رطهرشلالسي/ك زلت
 ممدداتما تزعل ها طالو ا لذا لكي ذي: لو انالرغ حل ولم لجوء
 ”2(دان صر ا لك ىلنع ليم او ول دا ايجاد وق ىلع ملاعلب نمو نود

 نونو ئاب يف نلاكو تب لاو و رب زلا نسم وام ب اتلكا وجر ول زلاو طق نس
 ايمو يقلد جدع اوم اذ ل م الو لاصالو رص بف سل روس

 امن روسو ري ا ايبف ناك كال جفل ؛لو هلع هرؤد نذاكلاد املا نم
 تاو ل وث 0للس لاب ظعع اوم ىرامن اد مارال و لالصالو رلع يف سمن
 ورم مس وب ى ارد هصم روق و وذل شل اوت. نر معظنلا نإ ييعبس نوال ارسم

 كثرت نظل يف 00د ءاقلا ولا لاروع او سول او ل مترلاكل يف ىلع

 ”لظؤك الغلا الا ىرمتمل نوكيالو مالا ررصم نوك تشل ل ومفلا نا
 ه1 لاررسم لوعفلال جو وضيق تس ى الكرب زو كويلو مو رالاوك
 بتلوؤعئفنا» بز باب سمر زلرررهم فل |بريز عب ناس اف نيكس
 لاو دردت لومتو لكل شمل رمز عمو | سولو سلف ذو

 ناكثيالازلا مهقلروب زلاو أر ول ز ةزمصو» شمالا رقم املا لو بابيثشلا
 ىازا ع توزن الا قو جنك |ةرولزع ايوو 6 ار اندتإ ى ارز ع 0-8

 هاي ورقو ررهكر ول عمجاو باتل رمزلاور الل ل والا باتا مهاد
 (لوعفم عب لون وبس هن طلبو عروب شيز لابس حب اه©ر

 رلاوعقلاو سرلجلاو (لوخدلاك وف ىلع دزطسمتساوبف ا ار دعم ملل
 257 اننا روس سول لربنا سد اال هل هس ريع د ءاهبل اولا

 غلب لمتولا واو دو ريقعلو حلا اور دلل ينعتلا سو عم اكن اةبسفملا

 اومانتنلا# مرح نان ماى: تالآة اع ايجالانم اهنا نمالف نم
 سبر ام ايمالا نم الأ ةيناك ثا هلك تشد اظؤلب سلا نكييعس نبا
 دع دابا تلدد ه؟ذاغ ةروس كسل وت هلل ل» لج س قبس ت الآ
 نوي ناش نم لب ناجرالا معلا يرش سدا اياب لسرلا فرع نا
 زل لكرب كلذ لك نيل صقل شسرمنماو لك ظرعس نايف ام
 مك يك د تمقلا ىلع تقلا فلعل يانور لث فل ل سرشلا 6
 نم ددقلا لوقيارال قيصر ثلا ماللع م مال مل يلع ها لخ لدي دلما
 لش ىدر» مالا كلذ لك ومع : ىف اءزلك م لترا نا
 ن وكيل ف لك »ب قلمشاا لين مال نال !ةداشا مارس لق
 | >ذاملاسرا نا قخساد نيب رشم نايم لم انلسدإ قلعت
 | ممن ف لوس انيملا تسر اولاولوقي الم دل مازلال مولع
 ت اد |يعلاكع بسلا تفرعمل يدي ا_ازرطعيو هامتئالا بجو اهبا نبذ و لفل
 امابنافايلوصا نو دامت ايفيكو اتناو او |, ريراقم نت ثسغلسا عل طلاو
 (لسل/لعرلا لزن اع شلة دارس سوري , 0لسل ر» لغعلاب نري
 دي والم اذا تانيملاب ىواعرلا تنتاك تار وجمل ارامل تشل ايش

 لا ل لبا كيب ماو داك املاء ىارل# لل كرام مةرهملاب بذاكلا
 ةفلرول الو يف ودابصلا اسم نمل ا لزعاو زولبم كناو كيلا
 «العين ودا هطلت لرارب»«لعلا_سفنلت جا راف تافسلاراكل

 لاك والا كوره ا ورا م داعم عم ىف ساذنلاربلا ناكر امترمولعم
 قراء ميت اهدا ييضتلا عي وممف_.ريجاو لوعفملا نم ىل اننا لو لع افلا نم
 اهم يطيل الد هيف يرو خو رش ماعم نوكل لاه ل زنى اثنا لي نعلاو
 نمو ردم لام سلا نا هسا ري راش رولا نيردقم لو هلل مم

 لسا ى ارجل كسا اهنرلا سس مكسارب جايبلاب دارا نال مربي لوعفم
 10 ا |ريف تدلي 1/0 2 د
 ةلقاووبإ ني رلاغ مو اهيل ايلا و يلع بسن جنس مدين اكو ى اني
 تاتا موو ةسناالا»

 كلذ رج درو ليا بالي دولا للقتل وسر لسع لا هك امل هأس انمي
 كلدرلاو ترمب نوف عل نسم نشكل اسرالاو تس لام اه ناهس نا ناي

 ةياجال[ رع ولا ايوقشمررهذ ناهيالا, فاك فلكل دك ملا ةدامهشو تدام
 ةسررب كلزردل صال لي تعمعزلرو هوك نا ل يرو رلا هلك يعولاو

 اوي ورغم” ل عفلاب سنمار خال اىن لوق نا كسا ةراش ااودصق او رلوث لسع دم ساكس لاصوبج دا مالس الاب هس ابو هلت لبو دوعسلا كبس لسا وبلا مرع
 كاس م ازجو طرششلا تزص لسا ىدل ءالو ثدي الام لامست تزكرال نلاكنلل

 و ١ يطعلابرللا قوشرلا ابسصملا نس ىلا لو لس ىداص»» لم ةدابع نم وجو ولاة شجي اوداب منال كل رمحسك ريل مج لوف لس دس مرشلا نم امومه, راسنا فكس ريش هزل ملا لظس شيى اريل أ هل
 شل دورسان ع ناك نم ادام ااذع ان الع تامورؤللا للرعاو تموت لايفالا كن عفو وسلا نم ناكن م نعمل او اهلا اذه مز تنمو اكذلانرتعاو ذوق كس كارد انونسارا نك و 0س ماش ءارعج و ديرما هلع بحد اروي د

 اء نو الاوجو (تلارخالا نوني لو هك واصا» ناك رت كليجلاو هربخ مهةوتسو ًادتبم كيلو الق و نك الا نس لام نو زو/ق لعن وقرب قلعت | و ًايتبم نؤكسارئاو ايظغارج /
 1 ارتعم :ءا لع وا نونصول لا رمغعلاو نوم ارنا لع افلع عل رلاب ىرتو لو كك لب ءايبجالاو بحللاب نونو ى

 ان انك نيرسب لع لزغاديلا نابي ا دي ناب كدع و ازبيكسلا لا ايوا وزرن بسس لش كيلا انيصوانا وق 0س كم كنوز

 سس حس سي

 دوبملامهاوداهَنِن نيملظ بسب ى لواطة ملا نعبأل هولعفأ منيت م
 نّعسانلا مِهِرِصِبو ةيالاْؤلخى ذلك رح موق ىف ىلا تما 3
 2ابلالاسر اوما هجلكاو ةيروتلا ىف نعاوهت لقوا ور امهزنخإ ريع ألص هنيدو اليبس 100

 أولا ىف نوبل ويارا ممم سيرفر ىلا "0 2 278 0 نع 7 2سم :٠ "و
 ا رو : م93 3 ١

 نم َلِوثأأمو كيلر امين ونه ا بصن:لا هذور جالا َنوِولا و هالس نها اربح
 237 277 يك 7 هع 2 لا لك دس 22

 ويوم وز نونو اورعفرلاب قو رملا لعيصتةوالا نيءقم دقملاو بكل نمد 1

 يح مكليليح | ةنجلاو هذ معارج ءاما وتلا, مونوبس كيلو رجلا لود[
 ١ 7 ا آ 2 ١ 7 أ جا تم 0 1

 قس | نبا بوقجيو هينبا قم لو ليدل لومدهربإ لإ يح امكو :شعب نر نيا جدلا
 فلاب نارونز دوا د كابا نينا و نمي هونورهو سنو بونأو ىسعو كدالو| اوابَسالاَو

 ندع مهصصق لكلب انلسراوابونكد ىاارويزت نعمل صم لاو ولا باتكلل هسا
 ليئاساف!نمفالا عبرا ىن فال ةينأر تعير) ادت هدا ىو كار و[صِصقيول كسر ولبق

 ميو ةطساوالب ىسوم ووو وسو عيشل هل سالاناسن و فالأ عا 5027 2 آ 3ر51 اه 3 5 ل
 َنيرِزمَمو نم نم باوثلاب نقيم هلبقالسر ن0 دبدالَسد

 0ىسيع
 ٍبيط ملعانميح

14 - 

 و

 دلع ,هكن]سرارفكسمباقحلاب
 يسد م! لارا! لاقل لعاب
 عنيف هايس ركل ىف ريما ناكومهدزع طفل هان شعبف نين وومل منكَ
 يلم انوبن نيل ميدل نول نورك ذم سوات |لطص هزوبن نعدو يل للئسأ مل لزنو
 قكء ضيا كل نو ليدي دك لبلاو لع يضووا بل توا ٌبلِدإبلتم هر ازجعلا نإقلا نم
 مهقكي هللا نحول يبس وساد وروما قر هاذ لعنة
 يق هللأب ورقي نإ قحل نتمني ضو ضل دوبملاوهلاسو 25 لراص نع تعن
 هوجو نطل نتاج 01و لا ليك تاك, اوك
 هاريس العكد ناكودل لبي هولخ دايز دواحلا نيوقم نيِرإظا ملا يوقملاقرطل
 اود ريقاومناواةفب نوح, لمح وسلك اج لق كم لها ىل ساندي

 اريخ ١ضوحلاو تومسَسلا فم وش نو ؟باورعهكجر نإرو هيضمتذ امي ل ١ لاا 1 ظل 7ص ست 2 ١ طور 2و

 روث هل لرارر مولا ث نوكوبيد نونم لال من اس

 انورمبلطنم مكر يخ نايرالا نال ءررقت ل درك ضل هلع اورستا



 ى ان لوقنرانغر عين وتعد الى اكل وث طري ليلعتإلا ل نافلو فور بابان ىلا .رراشا لكوريا
 ا 0 م ات : ظ كي

 نيود عيلان لوق لش لا ريحت ضلابلابىراسالاولغو ةيئاز لبا د ااولاق تيجى صيف وميلااذخن اقيرفلا يدر ]ملال كلذ لدم دعب اء نال كلذ صاغ يد اماعايس ل ىداسنلا سكي دزملا
 ملوث تشل وريظتو نايملا رول نرما» فكرارملاو انعمدأىم يي لمعلا ا هاريدع فطع تاكو | تيل ارتتال وسو فص رم ناو ناي فطعوادنم لبيك اهدبس عوام

 رهط, الكلاب يبيك بىدتبي الالي ا لوس لئاضطل لو رادع[ طاسولاب نكون لي اكد ادراك لف نيك ا فطن لو با ةطس وريف ن مناوي ى دنا و ماو تكن وكن اى
 ادراك راصنلا لمت امك يطع اي ادب ان نت تقلفو تاشنىا ديوث هكر م بولقلا كيم اام امان م امور كيلاانصوا كلذ لو لوقبامور نقلا ىك اك وملا يشن اكدن | ورد ليوا ضي زكا ع ف ولحم
 در عين وكلا مز ن رنا لاقت نمار ايفو تاس ارحل كرل ىلا فيلا التو شان يدكنل اى لأ .انى نادل اقف تانى دقادلان مسمن بلع نيش م
 ةايقوم اش ةتانو شا تيب لاقي كار ضلت يا نينا هاا لمجد قاولا ىعكاو اري مشاعرفمييشيلا يفد / رماد ىللصنا هيفداشارجا كشلا١ م هلناجال

 مفلس ءر ىرن نسج يف نيدو رد ددذ دال دم امدرد شن ا لكى كوكو بيلقلا
 | عدرا ولاف ب علا مالكي امم نمرلارريبل لو هاوأ |بانانيالصصفنللا
 ْ 507 ناذعلي ممزوقو م لعرج ولئن ةداج حورلاثن ابرام كترلاو

 ينل مني لاقيدا لا انارازلاو يراسل ٠ 0ااد ابر جدر نال ”تلثاتلاتوا عم اهلاوا هندا نبا ةمعزامكس بلو هلافيرش قادت يلا ةوررقهلخمةماؤسم سافلتلا لضتلفوىيسشادارلابتا "يك خا يضع سل رب داع عم نر ع تسارج لقتوفوش» مان لقت قر الكت زمن ل كر اغاشانرتأ . فيض هنه وروى ا حور وريبرم ىلا[ هلصو اا يرقلا هتملكو ننال وسرمترم نبا ب ان اري ف تح ءاضو د تينانقش ل وقل هزم ةتاز د شم !ناكل ربت 7 ا 0 يس ١ ميس ف ص مموصس موبإ ب“ مد
 يب. ةاووسعو هنا لش. لاو هلسْرووَوسبأث دب بكرا بسن نعو بكل ) ان للا رع سايل سر غص -ىتنلا ورز لق بلى عي ل عدد 10002 . :

 يلاروضم| بسال لو هلل مشا نو الو ثالث نما عادالو القتسم | ىاألاب
 | ني: ىسمردولن موتر. ىا كلذ نك وق حلم نب الا لوقب ناشلاراخا
 رهوتلاوو لوقو هرمتتكو ام ىادنسرلل ريغ اوقع ا ىازريخاوقاو لوقو نال تلاع
 لذ للاوداضيب» رلو نول اننان *ىرساوسى | داس ت للم هز يغت

 ذيع رلو كسا ناّنصوما الن عرج م اهمال املاربعو الف امى اديب
 انيسج اسم بيعت مل متيلعش الص الوسل نار قدفو لاقاملو
 نول ن اراعبس ينيا لاقل سوس امهع د! لوقئاولاف ل وق اياد لاقى سب
 و فتالافث اول هلشلرام 7 !فلئتيو لل زضفإل اول انلوسو رس ارب
 تيرقملا كعمل او عما زمام لل وق هلل عررصوب نسا كن فلا
 ولزتملا تشيشل ارابيا ملط شئ ادبع المل كلذ فريف ارا اوفو نا

 ليغيجلا شكلا لهن وهك هحنص ف هايس فلان
 ولاو كيرعثلا نعههيزنت مقا لوقلالامندا اولا مند« سلا وزواج اوال 5 1 3 ا 5 ْن مىا# وردا م 7” و 7و 2 5 .

 هع

 ناو رج مكر ضنالف اريبعواقلتوكلم

090000 

 تدل |نتدلاهيزنت هنت ٌنحاَو لامطااَمنإ نيجوتلا وهو هنتوا ثا نعد
 1 03ئو دمار (وكوؤنبلا قات ةيكللاواكلمواقلخ ٍضرألا قنو توق منيو
 " اه نبع يَا نعفلا هنا ةمعز ىلا يلا ناي وربكتي فئعتَسَيَن كل ذ قع ليش
 ةدارطنتسالا نسحا مالمو اريبع اونوكي نان وفكتتسال هد نعي يَا كيلا
 مياطخ 2 صقللا كلذ نيعازلا ىرآصنلا ىلعوإبق امبدرامكملا تابوا نهانا عن نم عال
 اولعو اومن ااماق ةزحالا قديم هيلا وه توج ريكيسنو هي داع نعيد نست نمو 077233 21 م2 هما ىىع لاىو اذ ور 9, 9 77 رف دس عل ع رع 7 ف سر
 روق” تاكل نمط دبع الد لاقرلد وباالو قرض عض لسسمإ/ ن الث ل غب اال د قتالية اسأل ريوق. | نعم عر ذرالو تأر نيججلا ملف نوه ريز يو جهلا حا باو وم روبل مايو تلي يل“ الا ار ان ااولانو تالا ررشملا | ريصقمرلياقلا ظ 1 فطيح ل حج جرو 2337 23527 ا

 نقل لمرضي ع لري و |طحدم كو ارد لن أعاوب نم لو ناوبرقملا امل ازلو

 | ليتتإلاس الدفانع انتا سالو نالزلو الاثاث ل لسضفت شرا با
 انااا جين لست نسكن ئل سن جب نيرا نا لع
 نااوزملا نالو تلم لب ضن بسد ؤا زب 'ك رشم رعاو لوس لا
 تلا ندر يعول مولعلاو سب دق قالا ةددقلان رعبا كلا
 ديسك رز الو رانا نبضبلك نو ابع نو رنلئتم)اسار ىباووزالا

 هلسؤلاازولق حلم لراءلاز لاقابنأ لا نول ءاوردقي ا
 متجاناوزبس انكي وان زطتس لا نال ندبات هل |امما الو ملت
 تابت المل ارعارق يف نيلرشلا لونا بس انف ى دك ىراصنلا لئلا ان
 مالو سيال و ناتتسآل نماذلو إلا ةءابع نلت نر للا اس» لا
 رع ماهم نازل شع قدمو بوب مريام ريالسم قمار تفض ل نم
 نيلامام لاننا اارنما نيرا! اف ل وقن ليصفتل لع لريال نوف لاو
 ابلّسالا كتبو ملوث حلق م ليبصفتل ىف تسب ١ لا الا نضع ذقف اوغلشنتسا
 فراخ اتيخس/) ثيل هش ايناو يلع فطع لل و فاكئتتسمالا نور
 ه1 تار نيالا 3 هللا ايبلا حرور + ن انوتسس ابن ولدق د ازعل
 ل ارم نك كلا ى اري لرعفم
 نايك افالاد اربرلعلا طاصاو لمت يو لع شل بلل ل علم اهنا دز لاو

4 0 2 0 
 لاطبباو ن/نيقك كن إم بارتماقا فرع الان إب بوامسامن ورقي ملم سال ص م

 ناايالاروف عررقول ب بستنال ارفف ءاهسد كلر قلاو بلوق دلع بلك الطبل |." لا 0
 انثي ل متيم اد ارما دغر لو لس يلوث حلل م لعالم فدع كظكلا ىف لوق حلل م ءاييشمالارونلإرينياكنحلا ليبيين الد لاق يبللا» نايا ور ىفاذبن ايعالارونإب نيتارلم الحالب نيا لو بلقلا
 'الدىالوق تل رسغملاو ارا ذلو ةيديشىلا نكسرخارلب ىلإ لوقو و ملادو للوالن مذا نيعبالاو يايصل انوع ذل نالوا انساب رجب نك ادروجو ملول اناذا فكي ليو ورلا اءافت' ادا لكلا طير نيو رلع
 لطلاب دعب الاءافت:ا دنع ثري برزالا ءافشن امنع إِلا ش رو !زافرلاولا مخ تسملا لا بقا دلرلان ال لاول رافتنا لكيلا ءاوتنا «ل شيد || كاز لاضبارلاولا نإ عم نيعضملا يلا ةفرلول ون لرب ش ىفتتا مناورلاو
 تالا م لريذُك !ى باوا نيربا نئملوت هلل اضياورل د ةرلاوم يبو ثيم نيل كن ليدقو الكل اريررإولا تهلساكملالا ل اذلاس سيح الاى هابتشا لن طقئلرلدال نم تلالكلا هن نابع ن بارع و كس والا
 كم الاد الواب سا ومو سلا بجو اد انؤقت 0 جالا ننس ا ناز ما نم عزف مع ركل مال ىزن اوتبصخاب غال كمال بالاوا ثربالأ نأ تنال :

 مهل لونا نسل تي ماقد ريفورباظقالاد تارا نيكدتوم رق ناكياتادقدرل تمام تلرزف ىلا نم عن في الك !لاقنرفويلع شال صنم ل وسر واهني م نناكدنا عى راها ىدرد اه
 | 'هلربلا نيلوث كتل ءال قزم لكلب ا نضل وعفمن ىلا ريل ردضت لم لوف تل لم ارلضنئ رتب رك يقر نلاهمأل فو ولاقى اسك اورسف كارل ضلال ناناوقو ملا جاوصلا نتن نع طارن البت طوف ني دعب ىل
 نم الكام ءامشل |مروسمف اويرلا  |تلزن رخل ان ا سابع ربا نك داخلاو اهرب لنصر اسي الث ى ا ضل ضل نيرو حلل جالا للكلى كا تغت | ىاام ازرق ايرعش |ىط بزاع نا ىاابا

 وه الوم نعم هن دارك ريكس باها ووتب بل قع رطخالو
 هنمورهحنن ارينا وودؤعدعف سيل وبنى اولا ن ْوُدَنمحل نو نحو رانا با نع »رص 7 ين رعرب# م و مم ب

 م ا ا

 7” 2” مس 3ر9 رب رب لبس : وسع ل ع مو[ وو ب ساس حما 7 2

 نكمل و:ينا لص ىنلاوهو كيل وكبر نم بج نهرب مك اج نق سان كَ
,. 

 مقردرو لصف و هنِه دمر قم هاج ليَسف هباومدتعاو هشاراونم نيل اما نارقلاوهوانيب 37-7772: هو 52 يوم >0 997 , 2و9. ردو ترج ]1 0396/79 است لكل -
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 لا يفَسعدو ديرتنا ليي ا(ىبقانيي يان 0 فا وملك لك 3 0 اي رمش
 /ةولصلا,خأ متل روق ىف شي

 ا ةنطبس لك نمي نع 2 00 0 ك0 00 أنها اييقنط بس ل كساب نإ سوم
 7١7 7 277 2 م يع 2 ثعب ناونلل لا نمانر ايثار اسو لت اى لكق املا اذ او ءابقثا
 2 دو ودل ماو ةولصلا مق دا م مال نير متلو وعليكم ناعم ل هللامه لات و 200 وبما زولاوا نرسل ءاقتلا |

 ا 0 7 0 "مضر اننللا مانو ءاماوتدك نا 2 اهبدق سس عواوحز
 دو ايس وسخ هادسون 0 او وه وقر مزه وقر َّس 0 اقولك

 اع ع يو لازصالاف ءاوسلا يابس 0 نك لاقد ايري نزف رمى يبقلطناو زكا 0 7 9_َئ نود ءاشنلا هريس أر (يفك هو اعارق نال 2 تاكل هليل لوس لص نفرح ناذيلل كلذ ردبرفك نفر هبل ادن نهى رج تدي جك 0 ': كدا
 م ل . يسوم ولد نَلَعَجَو او رفتك ا 1 "ما نر 7: ارليت اور اعبر فار 7
 ىزلاوللا نورنا لوبقل نيلتال م لدنَلَحجو تمرر هوه جبال ا نيالا عال تمل 0 0

 اوسلو هنول لس ىاادرلع هلأ عضو قل هيض نع اوم ع ريغ وتل ”رمح تمن نم" ةيروتلا يف ا 0
 ا ةر موا باطن للود لالة سمرا نم ةيروتلا ىف هياورما6 3 اب صنعا 0 مل تيد بلاكألا ىأد اهوربكو لاعلان كط ببسي اعاد لكل
 وعفا ومس ا نمم ريبة الا ويغو سدعلا ضن هنايخ ىلةسيَخ قريت. ؟وللل ندا وضل بايت 00 00001 4 ا و نينشوذل تلرلاو للا ىبنكمال تاما ءاشا اء الل كلن عى راس
 و اك َنْيِنَلاَنِهَو اهيا : موضم نط نينسيخملاَبعشا نإ حفصاو| 1-0 ل 000 فم ١ !رلا وللا ىل راعلاو رك ازه رك اور عرب م د ترصللو كنس م رلعوضشلا
 "او 07 امل نإ اف قو نال ناينابانيوررلا ناري مراغا

 قل (بلل ءابلاو انما امنا [ معارج اما هسا علو
 د 01

 ”؟ ديس كا لن اكل (يايكلي كسي رياك كك مس رج أآ#1 6 متستأعلاو ةيذاولاكمضصمامبا ثلاثلا شماغ لف ا هكا سس لع
 لاقل ىف كا هولا عابت نايرفاقراصتلا حران يبلع يل اد! نايا تليف را دج و ثيين ونالت ةفيل جاو وو هلل اسم نا ف فسم 2 5 0 ا تال رام” ل الع لها وامن نعام لاو : لكمألا# ءارق مولا اب ديب
 1 ارو نسا قنكى داس ورفلايلل ى كي ذلر نصالاوبو م 7 ايم ىراصنا' ولان ريدلا مان 0 توبا رابا» بزي ةسامت شاور م1 را ام: نا راصنلا ند لل ف
 ذا سال افا. قالو حصص داس تااطلا لت تنل املس كلام انذ للان بتي: تاور أ نال عيررفلا سماها ع ةرلزلاو ةدلصلا نرخ الالي
 ملف انصار ث ارت او كساهت و نادل زيتي ذاع ير يضر ينل قدسنا ام وق ميجالا أكل رزللو ا هضوا ناك لا 2 تس از نارا لسبب ناب لن مجول

 انني 7 20 و



 لحس واني قلخت وجا وداجلا» فلذب لادتدا بس لو عبلين ةوق او يتلا هذب نا ئداصنلا نمو ليلو الاقدل رق ل يك اودومبلاٌعراهتي نايت ىداصنلا مراهق اسيسب ىف عدرا رن ناقل
 ص01 ]ذآ زا يفواو ترو اظل خاتم لير طل او وع نما ورب مل اشيملوت لدور اور اجلا مرقس ا يلع يك اذلو نسالاوجو مل انيمى راصنانااول اق يذلا نك نهاد
 بالك انامل ةدانق لاق هااظح ونفى وق لس ىداص ني ملا ذب بعت ني لع ام قرصن هورفعن وليف ةرصنابك يرقل بسن -و در افتال بسلا اي و ئارصتو نصت هورفمو ساد اصنا
 ءابضخبلا ناث ىراصتلاو دوبل يول ناار دعا ناالؤ هزل نيساء ابا سو »17 اءاوب الا ىبءاضغبلاو ا ةوارعلارّسا ىثل !ووو رصاولطكو ْشْكا رف اوعيبض و لسر اوصتعو سا
 0 جاز ليال لفوز ينل بلا اخيبلااوُضَعف او لوقت لس ناز نم ىرئالا فك قرف لكن اف ىداصننا قرف ييدارلا نا ىلا لوقلاو حلّتلا مزإ لس ميت لصام

 دّمصضال ك١ توز لاقي ب قصلاؤ كاب ىزغ وو انيزغعاف لو . ١

 قل لا ىا مير تتر خلص ىو اص رمد اي قضاء الام بقص هما ضتاسالب ةدكداتا لتصير. سو “>> 1
 و ديدات واد مل صاغ ىر صال نر ٌثلشلا

 قرفلانم لوالالكو ىراصتلاو ووسلا يثق وار علا انيرغ ا ىا اى داصن
 ةقرف لت و حم لكم ترو قحيلاو اكرملاو ير وطضلا ميش ثلا
 ييشلابان ملا اكمل وق هلم كم اكو بوق يروطض

 ايضاح فول ليمارس اوبهعلاز كامرا لوفيول نمر
 ومس وبار لشد حرر يتلا لليلة ىرارصنم يكن عيش ارو دوي ا 2 ةوأ علا اعقاب اق ايلا وضقنوةيذ جا لا
 / 7 هك ليال ا 7 سيف وس( ىرححلاوفكت قرف ليج مئاوها

 ةدازا ىذ خا وب لف شل نواز اما ذل ل ىارثل نا ومعي . ١ ١ رس أ 0 - ّ 279 2

 ا 0 كا جلو رون ارنا رب مك نما نيب نو كلاصنلا اووي
 70 لوا مسالا وو 12 اب لقواحا رضا الإ لص شيف نكمل ةزيييالذ كلذزم هيك ءلوفعلو تفصو مجول الح تراسل لل, وق وحاول الام ل ايس مركب 5 7 تسلب لا 11 8-0 : رك ه وح ىلإ يري يتلا نص 6

 ؤازرلاو ٌةؤازللاك- ل الشو لسر ب ثجا و حواعل عر 1 ١ ( 202 7 يأ 2 ربا. ”س ماار ظلك م. 5: لأم
 يا ا 1 0 لبس نما نإ, ةراوضرة بت نم هللابتكلاب لقيت را ربك نإوق يو ا إم

 0110 ا. تناقل سفرا هون فا الكا قا بلوم عافسباولرتس ناي ىراسنءال وم د داما, نولئاقلاىادآ ١ | ب ين جمل 2 11 ركزوا رمال كل 1 اكلات للخلاص حال سلا
 - 6 م"ىميب اى ناب لع. !تررصأ] 7 2207 27 2 3 1 9 ١ تاس ضلت فا وضد يف فيد ...١ ضوى نصوم ومن حيرسلا كيد دان يسوم فعرف ديو كي 0 د اونلا شرب و ايدمو يم ني كوم عل) كااول ٠ وديذ 1 ١ 1 سك" ىلا »6 و 5 ل 7 را 0-2: 22 2 ىلإ

 2070 لاصا»ب تلو نى كة ارالاو الذ 2101 ا ١١ 2 44070 ارت م از اف تدع هدد انس ءن دنت يردن |. ام قاد ضو د ونور دس ره اديك لذ كاورحلال ىلع

 ِ 0 00 هر قلاف مانا نعلممم لكدا تاو وملاجا و 0/رق «اش 62 يع هلا
 1 ارادم مر ظنا (ل سي ءانب ا واعمل يو شدا راني! كال اك 7 ١ يق . 2 أ ا ا .
 ا رفا يلخلالو حرارص هاما ناصر زويالو كلذ صاب ديب هيماؤر ارحب لك هوسأو'لاوتقغشلاؤ انيباكوهو :لزنلا
 رابتالا يب ةرمملا تسجد لع ناكام ل قاراصو مل تكس ذر وف فل اعاوكيلع مليك لرثيبلاز : يي 2 0 ا

١ 6 

 لرازرم عاطتنارل 5 هلط "حرا شالكي تأ ل ىئاو دلالة
 رست لو اريل ىو ىب رت تناك سلا نال رف تسدد نع : نك 8 7و مجرلا 0 ' سو ايست ىلا اور اقو نم ومسمو اوس و اتق لاقو نس ْ هلل

 لذا نرد عوامل ىو اطل | يس. نحصل د رة ب نو توما
 لس يدا اههينب ناك دا لياقمو حرلرلا ءجاذب ه[ل وسر ملوق م 1 زنالقراق نم 06 . اممقزعا ذأ وون نأ ةنسوتس سنو وبار كذاب لوس سنريبو

 لاك ى زلا ننس لاهو [ئرارلا» ليا رسا نب نم الل مهن

 تا اكدين ولو لاق مراد كي نشةرغاةدولا غتسا» | ١ 2119و دينو يد ديلضضااعاال نمت فيني ديول ةدخملا :قيزما وحب
3 4 
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 ل | 207-7 21010 . 8و2 2 42 و. . ىلإ . 42250742959 رس راتب م

 لاقي كلم نافل هضاب سلاف مايو لاو ذاركذاوؤعيذنولز يندت نمو رق 2 لفل هزلاو ذلك نعل فايق ي# جس
 »م مالسسلايلع ىلع نول د ارايرتا ىلالسرإ ل. عي دال اذي كلا | < 1 0 يمك 1 0

 1 درر 013 هلك 21و وبا زي طاونروسلاز ا از راكم ؟ هيك روعس اولا تنم تارعجسمو ىلا ىو م وم نيل ا ةرياماو | 1 20 2 11 2 ا ولا 0 1 دو طبعا لك نية داس ةدد لو !ٍ لو وو ١ ويا ماسصوا ف لعجذإ بلا ماو ذم قي ميول
 0 0 ل ف ورايعم هل طلو ةأل 7 ايزولم ريل 0 ل ءرثو مرت يفر فو مر ل نأ وام 6 سا 7 ولا . م2 5 8 6

 :اسئر ار يراه ايمان عساو ميدان تناك ل اوت لاقو لايك ةايا و لت 2 ان راوا سذشم اذار در جس تس سا إ ديول مة ةرزر7 براد

 تن ال اهب ال بآل ذي تسي ادقملا تيب راب و سهلا شر رو 0 و 0 م”نلوقتالا 0000 23 ا ل و ل
 راجل كلمتي انا ىف الد" ابلكماضما ىبل يلو يداي لا : 00 بر ا دااونبجل5كفاومرقنل قبال سلامه حزكيلع علاطاأكق تمصعلممذكُملا

 5 تالا 0 الإ
 كاان رف اوف اك نر ارجا نإ تلق نإ ف وثم اب باط 200 > 1

 ل طن وعسر وي :افاوسك إميل يل اهترلوقل ا يشأ نا منكسر اهنا طوذحلا حروللا ف بتلو امان كم ,ل وق لل ى اص, حظنا بل ونلا ولا بلي 7
 تيتو دقو لاقل انا ننس[ لااا ادد بنك لالو ناباضيا بيجاو لوتدلابرمالإ بتال دإرلا ناب باجتاذ ةنمدلي ارجع ديرك ارناف لاق لق نمد لولا معيض قل جاتا نين عربا يل
 وأ الا ىاراسنلا ربل يو حلل »م فسو نيف. فاطابسا نينو كا ني“ 1 مس ,ملو حلل نانماكن الجر ىاٍنالجر فص كو اني نيذلال ف حلل م قاتناضقو ب نم نجا تسمي
 قوق علا لا رمورفلا وألا لك لورد قي ار ف هزي برقا مر ولام فالقب ب ةرقر ضنا ىلاو ديكالمل خردل كوكو عنما ىا ب اهلا بك فيطخ ا مل ف (للسبإل ىو اص لكاس اوى اون مل لو نير اج ىلا » ون دف لوقو ذك
 . فيك )تدر لشلو ليلا ىلا لت ةاروتلاىل لل لاا 0 ريل لمد رس ريلعدملا لص. لوصرلا ينيج د هرهطتاو بملذ نيسل ق اروتلا ىف اهزا ليث علطو هيون ادوذ ىأتنصو جراء ال و حسع
 | ؛ م1111 ا هر صيملااوجصرته س١ ل ابوا ىلا ورجرتالو ا



 انالتلاقلا هزباول اقام دو تا بج ذاف لول للص كا ءادع روف حسوب ىنص يدب ا وطسر ةرصن ىف داع, نما بمبي ا هدعدذاباو لق حل ىداص» كلب اى اهتنا) فد ناقد صم اذ ىلا فرص لول لع
 حيالاو ىو نربلا ناك 6 ال نورإب هاهنا بيرو تما مبوب 00 شارما فال اجو لعدولاق نا هراغلم ناكل ناك ناب ب ذلا صو رع واقدر لقد ى امتد لكئكأو باب لا نزولا وويل بم
 م لزب كر جاف 7 حل لاس موصعملا بم اال 7 ريما نسا ْس ذاك اري فل ال د ىو لعكس وصال اريثيىك !الاو لو علل ن اف هردق تشاو دق و ىل امون مد ءافصبو ىلاعت ضاب جلس: تلاوات امام

 ءاوكسيف نوما اب الن ف داؤئالف اتق مرا نوليف زم راع ينزل و كت لاو ةري بجيل لان فتعاط لك كر بجاف ايريس ى ادع اطنا لكلو للس ك فلل ىلع انطع عوفر موا شال اوج لابد وهتنم
 اسم السل و ةولصلار يلع سوم, ا ىور ا, يلع ل ميف فسم اوراتخا ىلا لوا بولااماو فشسلا ن متل سضنىلاشلاو لالا هلا عنب راظناو مبدالوا راجيا لأ امناو يتلا |اولف لابن نلانا لاق ناعيا ا 14
 07 لش يداي فيد نا مئاظ س امال يمر ئاعد لع دن نورجمل ل اق لا س نلف لوو هلل لب الوطن يلم فس هاني رز ذاس ىدملوف 0من الضم م ضاءاخامامؤ ماقاو اجرا يقين هدحب

 9 0 0 مل 0 نال سكاكا 0 حا تلال ادرس وقل ١ ببال تتاكد هدرا تامل لل و كايشإ لص

 يذل صنبانقيتك لالة ةَنوبطعَوومْداذو واقل داسجل مهاؤمهوفتلو < رقلابارأ | نا لد ينير ضال دال داش وب ت ع ١ هلل ١ ان ص دلل ل7 27 0 راب ةررطم ا اور نادي حا ةلرابلا شيال نيرقي ىلا ينوي نا و هلط رت
 مز0 قود بلح 02 ئ سومو رنوؤت تش طوف ونا لو ةرغزالوا | تسل تل 323172173. 31 س07 | تا رت 3 17 7 07 1 7 ا بقال هع | 9 اكد اص»» سانلا ب نتي رق فري ىلا نم فو ابيت نئدل للاسم
 9-2 2 ل يا هم ٠ 7 ١ 5 رت 7 يس رتاعجبإ تت هت ص 2 ب سو ى هردقدءايلوالا ا العلا يبلى تبع لاو ل ىلرشب
 كرب ل انا كد بود ئزيح سومو لاتقل نجصَنوَروَههَت !مه[ِنقَف كا ترق رصعلا السن ند 0 ١
 27 بف يشل مولا نيبو ننبلصفاف قرف للحل ىلع شرت ف هنا كلما الو حالا 0 57 را 1 ليت 11271739702732 | ا ل ا ف ا |١ | تصر ظنا نسإسالا ليسمع ىو احح ادلذ لور صحا هل قلع شاي ور سس

 5 ١ 0010 . رص أ دا راتما# 4 ارب لوف حلك ناز اخو ترادم هر صعلا زويل تل سكبس ان قل نر ىلع تبل
 صر النوري نوبت هس نيوبر ا هولخديرا مع يرش :سدقلاضال اودع 7 5

 نوربسياو ناك ناوي كنخ نة نبا جنا هلق يلفت تف عا ني : 0010 0 ءلالا سة“ ور 0 قش مال ل توتو "2! تارا ايو و حلا 2 لاست ,رعو وش رب قرع ً
 هلا ماكاوضقن اوحسل] نكدامغ ازوربس ثماوأ دتباو للا عضوملا ف ىهاذاا مص اذأؤزهدأ ل يللا 7 |لطفو الي وراالير بل فلن ضايع اوعي شلل سنع
 5 وح هلا نكران از وريسبتنماو هتاوزل مضوي )وهل 9 ا اذافرداجليلا هل ا

 ,ءاولابعا 5

 ةأمبأ حر ناكديتلاو هاسلا ماعم وزوره نار خلا ةثاتساوناك ليفان شلاح اريول نمد ...| اهسصخخي ذو رسب فرظيلا ىف لايف ةدم/و مدل ىسس بنور
 دامب توأك -_ السل امتى وفد دل ةناهساو اكلي علا خلبي م 0 قا 0 ظ
 نو ليلا ىف (ممانداو هج يمر سقط ضنالاز# ينري نا "وم لزهر 2 لا 9ٌثأم !والارا لع 1 وقلي أي لا تس وق
 1 5 0 1 ع 5 نخل 1 . | وول لما, كمان سن ٠ اييلكا ابو ارم اق تماوت تن اورخا تما ايينم فزع نأ

 اسوثلا دفقوو "عب مهن الما ةعمىقتلن فأر يفتابج للة قير ما كريدي رجل ارحب يوب لاس 0 0 اليا تار 2 ا
 5 ّ ّ 5 دلاسا شعب سن هوازن هددت | نايف الام او ولا اقفاربّيتااناوّتتاى او رضو لاق ايو ل

 تيبلالاراسولابلخوتلال مشل عرس تاز لد رنسم ةيحاى دروب لانو نع روح 7 | مالي لع اهل لاّمف ماسلا يلع مد ل2 شل ادتع نس يسللف كا مرو 7
 رو هلق يم عيع ان ةرسرم ىف هك ,هاكلا لنا هلل 5 نقي هول ىف 0و

 36 ةارار واتم, ليلك ليهو كد لسداد يل جال يرسل« انقت راما ل“ 2 ١ سآ ىلإ ها رحل 5 م لا .: 2 2 1 ؛اولا كن اكو 1 هد ام تسل وز لك ايلا
 ع[ و. 207ر7 يق ١ دا 5 ا د ع | 1[ هلق هلسلارلع مدارج للا وسفن ص مضا بضخف ليد هوت نيمو هناي لير ولا هر نب لف لما تسال لاق - 3 يك دا . . 2-272 3 5 م١ فيدل نل البد اهل دلصلا لل ظ اياغ شي تعب اايفوق هديويو قيس تاكاذءامسلا نيدان تلزنزاب ليباهوهوأ رحل نيم ليبإقل ؟رن لباب شبكوهو هتلر نر د

 2 رمي مق مثل نيل نيم نين لبسي ملال كنايؤ لبشتل لاقروإ لإ "كرمال ١ 0 ا
 هزم كنق ىف نعل أفالو]كركَبرَبأكمرمونفسإ نبيل دا ل! كالا: ئابا قوز لهي اهلا لي هاو 9 هج هن 120 42 27 0 ها ساو مق ممطت مالا ماو خرا 'رء نا موا اثاوواءابرت
 ما ١ 2 ١ خ ىلا ا هوا ل 0 0011 دلع اس اب ةرهيسلتل ةأور داطخكل باق راو زاف لك افران سل رن لاب
 ءىباناروراالورأتل انين ليقرةنبكيراو زل كيو تشفاب قربنا وين 1 ناسا / نيو اينما سابعا نر نتا ذادر
 َّض ةقريخأ لنقَسْفْتمل تريز تعوق مناور كل ذو لادتلاةعفننوكاف كدتق اذا كذا لابس قلو لو ع لاك 6م 10 أ ل أ سارا” الا [١ ص ![! مع ٠ ناماس* 1١١ نإ 2 وداع 'ك دات تراجع رز 20م الا بر قو لت لإ بيرق مارك ب و
 ١١ نب .ه ضالإ 5 عار دم افا ماسر 7 70| يطرب مدا ىلا نا ىلاسشل يف رعت ىلا مدا ير نا ار و ”نكرتلاو الث ومو

 م تيمزحا باز لعرب يميل جد والا قزم, بارت] لشن ضنا ثا ارع صل تعرف ةيظ ىلع 3 0 0 10 9 ا عا د
 ص١ بأ 1 م ص7 ئْ 2 عطخ ١١ ر يسير و رلل ير هانا . 9 ةيومحلا للسما ةواراو 6 او ابا وب ناديا لاق فيلل يكن اف ماو ىلا بارع يه لش 91نأ نعبر قلتو لاو دج فيج ةأوسرامسي راو قيد هير واراو |. انام لو رلو هل لم لس لعمان انا هسا نبا 2 4 7 2 20 وا 02 -- 6 0 7 2 ا : 7 تاسملاب ىلا انلا ثم 7

 ليبأق ةلعت ذل كلج نة ىفحو هز محلع 5نئورزل نيكو |جاوسكر امو 6 0 ا
 تيس ا باسل رع رشا  (لداىل ىفاباوب ايران! لاي نازوكءاذب لعام لنا لكل كو مولظملا تاي
 ضرما ىف هاناوأاسريديوأهلنق يشر إسفن لق نان أشلاىا نأ ليد يسال انج هر كلل ليم
 رنا ىلا مالك ابهر صمت ىلإ و اًمشسو ثا مررت وري كرعل ىداضيبلا ل لاك

 تع . يلا المل نومي الكل تاذلاب دار اثق ىلا ف بكن ولي كارير ان اىقاو تلال ناي
 بارنلا جري ى لب زتللسلوق هلل م ضاوب هاي ركوالحب جل حلا نئ التت نإأ عرق رو زم ىوق السم ب ناكل يكد زاحف لاا 0 30 0

 ةروسلا ةروسرلو حطت" هاضخا ىا هاراو الرق واريف وض دو ةزفحا دين لا سب بارع كى ادي ى ا بارع صوري و لوقورقلا جرا شبح نمو فشل اضين والا تشب لالا ندجزتس لايم اب نما نمش مب حرابصل
 ل ةوخا و هاولإ هيلع طخ ضب عشبض ل مال لق دع مدن نإ لب و تق ىلع ال نس دكر هربت ىلع مسا لست ع ملل و هل“ تلم سري لوعفم دئاشملا هربا و يني ىلا يروسلاو هج رع ضشلب نزول دو ةروتلا
 0 اوما ملا حفل ايملا» ذيب يلع حد وبلا نال لع لكى ص اصلا نناكن ادرك ذلاب يوتا ليسا بيرل نبسس/ وق لل كم بع ابن بل اننا لج
 /و يسع قر" اهبيلار هنتر اص ب رورجلا سنن لم افتكر وزو اقوا اننا نيتوبرا هيلعاب هسا ير اشس اداضريبدارل و لس 72 حرص ف اضمرم رت ى ا اذهب يشي 2 1و هلث ىو اصو» مول ةوسق ىلع
 م را" مكث هاتف ساحب نفوس لاو ىل اعتق ازد ناحل د دوال قطاف نكمل كارب نب هن لصف فلوق وروعسلاوا ٠و انييديحبتلاب لسيد دوت ابرج اورج اهباتلرللا سا ايي اذ



 اوم ءاددصاولا لاننا رت رنواىيجس ازبا لا امل ف حلم س+ ال: لد دم مل اعيمت ساند تسأل و ل | با ذولاو يلع سلا بضتتو لبسه ؤ اورج سفنلا للان نال ع !نأبنذلإ ةءى)سانلا ضر ةل

 1 حاول اعيجرل و لس ىو اص ١ بايسالا نم ايلف ذايب العايد اارلتك ابها ىب اماما ىف بست اب ايحا نيو ملوث حس ىداضي »يظل بازل و ىل اعترظلا بش ب لوتس

 اسلام فج نسلق لظلم !ءايحا ل بكر سانلا جرن ايحا رك اروصتاؤااب, ايحاواراىزلااذكو طبّتك لع فلو اعيتتسانلا لقلبك اروصتت ازا دن لص ضوتملا نال بيرت يرتب ايحالا فلك

 سك نر عجمان اب اهضن نام ن/نلا قاب وصرل وق اررج كري مبشملا نلف انيال جما هرذب نييديشتلاو رشها ران مديد رجب ىف سوفنلا عر مزح تاتا نهب سن رحت تاريخا نمل نجي وتلا سن رحى
 ةيعللاوو لزئورل و 0كسس»» حملا ةاذكل كال امم ابو انت مرا كاتو لقجع اارنلاو فدا ل يم م الكلاق مالا يلع ردقي ال ىذلا هءانبو هو ودص ظفحور ثلا ن6 اءارم ىف صوفنلا| عيسس ناس نأ

 لضرالا ةسرسفاو للكل ساق نال ةرج الغ مو تصق نيمو ابد

 تيرم نلت نوال تمل وهل« هند م مورا .٠ مسهقهوح جو يووحإ
 00 2 : 1 ظ

 و 0س, انافن مالسالا اوربا نادحب ى اى زال هن 0 ا د حسسسم ١ دج كتتال

 ارايداوءاكىدناازت ل مطاع شناعموض'تدراع ١ ١ تلم هانقرو عشا ابها تكن مول يرجح ل[ دق اع قرطمطقو ايزو | فكن“
 0 ل | ١ 0 ِى 7 9 كت هك 00 للأق ْ

 مالكلا نى ا كلر راضا نيس يراك حلش « شا يراك نا :لسر ليء اس( ا هصوارح كبرنا يح : د ي
 هل 1 سا 0 206 - تق ب 04

 نير كاز | صفا ركاب كاز ع هنري زن 1ناقرجلا 1
 وداي ربل انا بلعب ابو لاماذفو لت اوم هللا دوسري نْنْلاَورجامت] لالا وقاتسا ورع اولنقا ونص املأ هن ابك أهلا وبن م 0 ا | سس وم سمو
 1 8 ني و. 1 لع 200 تلا ل نو رب | | ملدا دمج عطاء وتقلا قرطا رطقب ءاضرع لاف نوعي نيلسلا

 00 ار نالتقلا:لاوها يلوا نضل َنياوفْسيؤ مسه ]راما ديا اقالْنَي جر فرط ىلا منع, سبك اور وربتكاو ىعثاشلا | مالدي كارل نما م6091 1 2 ا لو ط <! :ةد دم 1! ام ٠ ملا أ 2

 27 ص

 ئ م د 31 _ 2 3
 2 لح ع

 أه

 شل

 ١ ا يا هلع 0 7 احح مس لك واو ىديالا نس اع 1 2 2 000

 مدنا ددانت ماا فاسش«لضوب يياستك.لاق» ١ رياحين ل هلآ طقف فاخل نما ىقتلاكلتقرمل الا ةازمل قل ا مل زخاو ل عش دابا صأو
 قرف نال "ال بيرللا ربنا لاضاق شلال امم ف نعول "نينا نا: 0020# 0 5 7 1 8 : ١ هز _ ١ هلك

 ان تقيلواطقف فاغا ننلا لاقف ةينرجالا» ب نيل يصب ىف هشام ناب حوال رلق هلبق لبق لتقل رحب نال بلصلا ناويلو قع او فاشل يلعو
 ناو هفلادزا شناص اال لاسر ضاظ ١ 0ميوح بلع ة رولا )ومال ةلو لذى رت« وكلا ارجل كوري سجل رمل يكمل تمارا منيا مت طقف لالاذإ نا ماالا مجال ذظاي ل 21 7 3 ةأينكلاو لذ رسم لوك لا ءازتمل ثلة ةريز ترسل رمق ارك 539 عطقطّقق لاملادا نمو صامزلا موسم الاي زاب 1 ترم يا نما اس بلص تا ل واس يل اك :

 راشمن او طاش ناو رب التو فال نايدديا داش ن ا 27 4713 م 3721 14ج 3 لاا 1 2 ,

 ا 0 لاش و 2 م /وقح مثلا تاون افا 9/يقتسألبق نر عاطقطرببراهل مؤ ”لارانلابازعوه
 .ا دلك سبح و ىس اشنا ديكر البكا تس ايدام ناار داء نى ف : هيلا ع7 ه8

 0 0 نير | اما نيرا تا رضي دياوق تحاوهواّيشريلعةلقلارعب تبون ديالو أ تلا لوقو تصاوهو 2 ل ل | بياع ص داس قس وضل داك ماع معسل سل فك اسلا( لتس نأ كوادر ايس ”ةجلرا ىف مامالارنكيو ىلا 1 ام ٠مل ناش 000 ٠٠. مر ءنع - 2 ل ا ١ وام قاس 0 اللا 0 8 0000 0
 مايالانابراولالاروثلا بحاص ع ب اجاو لسرالا نك ”قاغالاررلا . 6 00 1 يس شاراجاذ ب -: لد م نتناطف نزيرووي تت سشر ,لاذاظا نو لتلدا ٠ اولها و متعاط نويل طقيأر رسولا وي! اوبلطإ وت اوؤعيطتز ار هباقعاوف اهيا

 ال ةلاجلا» نب ب لصلا ص اىتخا لب لس لاانغ تربل | با ضال رمل أ تبن و مكين ب| نوزوفتح نوح :نيددالعا هل يبس
 [أمالل تا لب وريث ابي زكر ثياب للاب ”لاحا ذب صارت ٍح رو ل 0 1:

 و 6 1 «انإ تلو لير لورا با لعمااو "ممول يلا رة وقل مون با لع نإ هيا كلشي عملته واعي
 ارد نسا اع فارق ررىتلاوو !لن“ انك نان ل أذ داهم سا 4484 ضرر“ ع 21 2 مد سو اي 2 5272 ّ

 هما سيل 0 باسات مدزهله + فلس است و هناي ناري مه ىضراتلا ناوين نوني
 لحل للالغاو لن اف خراسملا نئاطقان لا ةرايعو جسوم اسيا ش 57 اع هوسين ف اناا انما ذلأ مم هآوأس تل ككاك
 الق اب جو اسما يلب مايالا نم شاك لئاضعم انغل بلص ١ لك نيميىااممِرُيا انوهو ةربخ ىف ءافل لخدطإ ْ 0

 < م

 ل حلك متر وفعلا نارلوقبى رسل هج داق دأع نالوا لعا ف يخيف معي اناني انماعنم كورلا هلا, ليف ريلتانىاج بصي نابىاليقلت | *| نسا سلا 1 1ع. دلو رتل 2
 متاعقسمش ارب اظرسغن ف نلاكنلاد ديالا نة ا ا ثسح نع نرسغسلا اميررصملا لع صن رجس كلذ ديو ىف اليات نسيلا يلام مرق صفمرم

 انمناد لاذ ان ل و حل. + نيثد الا نود طف سنا د ورص وتلا يركب كة ٍ قئفس» اني هي بع درر

 ا لا نترقب اللة ارو باين ولن ىف بيرج رد ىلا نررامبل ةبوقعال انس
 لشق وقس دافا بولا لتكاعقس زعل شلل وادع ذاق دايعلا نت يو وب , 2 تع لوعطم الارباح
 دباقمو قت شلال و و 2 هلق لب رصر نم بلصلاط وقسو 0و هللا تاطريلع بوني هلل ناو هلعلص , ةقرسلا نعجد هيلظَِعب

 ضيا لق عنا مو ملول عطس بون بلصلا طقسيالو بلص: د1 --
 اسمو رفكق لا تابوقحلا نئ طةستف ةردقن لبق اكان الا قمو

 تس و للا ىلا ب بروتت ا. ىبو لس )ا لو هلم لك بلصلا : . ' '
 نمنلا نا ملف حلل مان دوما ىلا ابيب سون قلاب ةليمولاف لا هيلا برا هيلا لسو نمل ةليسولا بلا ىف و وتو بيلا ل ذل صاحملا بلرتو تاع اهلا ل جور مغشدلا و ب و كسل ب نولستو تا اوبلظا ىلا

 ناو تفل ل سيك اك راشال هس خر هل ىرجا ءال ايش رو ف حج ارئارحو ب ل و لسع ٠ بازعلا نئرارقلا غب الزاذللاكى وسلا ورنع نك نمنرال وفلل سكى وقتلااوعزلا لوقا ناكربق ال ليم كازياو

 لو امالي ار يملا ربث عقم عضولاازب شمع الا ىلازاتنتلا لاق ا اوعطق فربما ىاوج د ملوك لسا 9+ فيد تت ف رتل يانا اب ن/تسسمبق يل ووغسملاو لع ادار هسا ىلع للا ناشوم كى ذلا نب سا لوصول علل تم

 ادرس ذلا قراسلا حليم لسرلع شدا لسنا هدعب نتي نب هجم درفت نك تسر ادلا سوال رولا نم النو هل كك, ليواجالبارج عيل اناا نإ لكن سلا يا واذ لق فدعا قرع !ىاابلار ادرج ضيا ىف دو
 اع انام ان ايد مل علمت مارب تضل سوما تسد قاس ناوجا علل روكعراصلا ىف خيرا رولا عروللا نسرلوف لست لب باتل نم حطني ل يو يللا مالا لاقرب و عروك فب لص رمزا فص
 يو ٍجادربل ى اي ويب حن بعلب طق وافل ادام ناف يرسل حرف ايناغداع ناذ هدئز نما هري حطقي الو! قرن اان دنمو 2 ىنن اشلارنعازب و سما لجرلا ين ىرسلا ديا ل وق علب ات فاسدا ارو ةرثكى طقم در 2 لص ىلا دنع



 وبْشا ناث لومب كااذسر م رق ةلس
 ةل ءادرلاةانلاضيا 0

 ”ءراس لات 5 تالا قحاب وليل ى اةصرئاوجو اذا لو

 ,#يلعو عطل طئسر وق هلم كج ب ينم اننا لبق لبق قاداسلا نع اذ نأ او كسك يلعشدا لص |ط ل ىل عئررلا لبر لوك لس ىداص + هود لن ل وتل نا ينل و ديل ب
 ه3 لماهيرس واذ !بيشلا ىف عرس لاقيإلا نوعتلمل وف 4 ىداص»« زعم له ةييشملا تتكبمدلا لرصملا يسيل اف بيس نا سا اشيا بزي لو
 .س ائمم«اوفاباول اق ىا نم ؟الاولاتب قلحت مو يكس كل« لمان قاف نيد 1 ا! تلاوه مالس اللد يكاد انآ نم رول اي. مراسلنا ىارفملاىل نيل امل

 مابها شاسا بزل نوع امل وق قس ىدباز »ار ناني د كاي سما هدم انهو أه تموت امنونشليو ١ رو دد نلاكهتئلر يري ةيس اهكابو بيل ىف ذك وعامكى ا فوزه ا تبل ف ب زله نوع امس هن
 ناوسو طوس نأ. نار لكى اب رابحالا/ء انف اف ير شب نيررش انس أ فأنها يعن اف بيرو وبي نثو نيبو هيلع وو ررياور أسف لمص ”ظظررت نيو رب عل يدم كسار لري !ل مشا لوس ناسا زن بيسو

 رع نولي لاسم لع لد لص ينل فر فاو شعب ب كن ينو لس امتى اهل ورح
 وفثالاو اا لاق نام ارلائكو تأنز
 راسل هلل كلذ ةاروثلا ىف و ن هرمي امآلاب راف هولاف باذك
 رسال نمي كف يرو شا لع ب زللا نيرابعالا ير ضيبارل ولاقى ا لوب
 ةنتلا سا يني نءاكو رك لارل اق هده راشلا يسد نال مالك سأل
 اضيفي ل وبقلا ناب هيطورواو لوبتلا نحمل انضم وك الاب عمم
 ةيوراشلا يولع حيي اللاب لل وبقلا تكي عاملا ىدعتير ترا عاربكس وم اًنل
 لمن ةردعول ليلا ىل اف عدو لزم عروصسم خي مالا ادب نك ريجنركسلا لبى ا

 ان م و
 لل و كار ايحا (ثبيزللا راسن اّتفص ماو ورريلا نم وقلا الوهم ىلا ىلا نص وصل
 طلو و رياك مو لاو زري باح قنذكنس نك و مارا

 رسما اشاد و بيضد ومي موقلاو ةيلف كب طئاسولاو نيب خأ عون يو تاي
 هع غالب لي هعمل لق يتسلل ظ

 مالك وبق ىف ندوخلابم قحأو نرم تسبب ماللاو ووعسلا يل ةرابعو نم ب ابا
 (تنلوزخ موق لجال مالا يع دس نوح امستب, ليش مالا وكاد نرش موق
 نب وعاكنلالثب للاب ةقلعتمار ولو )م السلا هيلظددماوعس ل مبنو غل سي نويت

 مل 0
 وسو سا وساب رت رص من الو "لير قا بف ,ء ىلم + لإ

 نارا ب هل را
 ميصعضو ضن | امج اباظفلامااربق ى وترا وضو قلاوض اوم نرخ وليم
 ىرلق د مئاعْؤل فس ةدئاف ايف وضاوم سونا نوف يب اذلا ننال يملك أف
 اوما ز ناك رإ رب |ييفملاعت ردا شو ّقلا عض ومرت وف يم ا

 ةوقبل هلل م فشلا دافتسازب صشاوم تب وضاومرىب ناو حت
 ىانوثمل وق يل ىواص + ”ظيقركو سا ميولسرا سلو شو دبل
 ١ |سراجالا نم باو فيز لذ مان ولو قلو ادرملا رو خرا ىف
 كيرلا اسيالاشا ديري لوقي نق لع تجوبو رالضا لو لل داس
 نلائبولا ناب ند اقلا ةلزتعما لعدد ريف لال باهت لف مل و حلك د. «نال
 تجوب ولم ارايقغا مينردعل ىلا دري م ملف مب كو اص“ ضل لوقا

 ةلرإا تبوح نال لص تس اذ حنا تسع لو موب اضيا رجا
 تحس وخبلا لاقارسم ةرر عقارا منن ير المل ق للسن كلا
 ةوسرلاوهدوعس نب ىو ةدانقو نمل لوق لعركا # ةوشرلاوب
 0 ا 7 لو 0 01 تلف
 [ولاورزول اف !رارنصإ لام نركو ار السفن نك عديل “اا ذا ايا و نا ةرومتن|لطاب
 اول ذوو ببر ةطل يال لوا
 راطعوزمم رو بت و سام با اذ كورولا لا ذو مل
 م اقرا ىو نرفع ىلا تكس افلا رولا و ىمرسلاوب ايو
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 ره نواز نيو نع ادا نينا هه ةنحنموهنالا ابره مقوم م لل لل بك ةورضا سه ورع كتيرا را ىدنلااو نكت كام ند ل اهنان ةماتاو ا هن نآس 1 اولا نييعفلا لمان نم لام ولا علف هلل لام «ةزلصلا
 عايل ا بيصنلاورباب نيكولا انكلاومكْلبت نم بكا 19و نينلانايسلا مالو هانم ا 5 لوقهللل ل لل ل لاغولاميالك
 هد 7 الاارب وسال ابيغرتب الآ هب | رصملا عم م

 قوت 7 1 «ةنداناذ] نيزلا اوك انا ىف نيقداص نينو من١ ١ اوم اك ارا 2 0 ا
 كم -- ويا تا 0000 ال و كس لاو

 أ, الا لاوكحلدصتبو دادوفتميبوهب زرع عملو 0-0 لابقواصلا يفلح لعضلات )لوم
 هنا لاقن لس دل نم نم نهم ارصمنلل يملا لاقل لزتو زز::هنولن 0نوُلِقَحيل هوقوهن!ببس اوتو نطو قم اوت (لعانوا لوالا لوصول ار اصر لاك لع
 2 0 لل م 7رس مين تتلف لقرب باتل زل نتن ل باكو ل

 نركتت و لم بطلا ليله عيدان دملعنالاولاق هسعركذ الذ“ هيالانيل]زئادو ار هريس سبل اسر بعل كر اتث 11 للا نيل ثراع ب 7
 نانعلا امر العطور نوال لبق نمل رئاوِإَلِرتآةديساإَمآناالاتمأ 0 صدا 18 ا ا 0 ا أي 100077 4 207 ا ل رحفم ا خر رررصخو أنا تلي باوز» ل ةلكمو د بيلا

 الثوب |لوعفم عتراولا نيزلا اقطع ى !بصنلاو زوو نوريتسمو نيلشلا

 20001110 ا ا انو ب مدا و لبو اىرخا يا نذهب نوت نول شا نيلشل !نا سيح فطعا |ءيفي

 ا رول شلاطلن ا امنب قفوتلاقلرطو ار 1 ةوزفكن يأن را ضل جرب ررافلاالو

 17 الاه زاشالزتا لت ا اواجتت اوامصالاراصو اوما دق ددوبلا تلا ريلا نرسل ماقد ةراصلا لا قداناذا نايتس دس ىران سايل لاق اياز تيدا لهل

 0 5-1 للا 90 مدلج ايم يطا 000

 ين باحلاب رؤزحلاو بطفل ب اينرلا نيوخ ريوس |وراص 0-5 امه امعاتلطب حط

 كنون لدتا :ملعامرابخ] تول عار يخاضكلا ىلا يونس 2 نع كك دججر اندالاو كلذ رن 20
 ةيررص رقة ملا رزارجم دبل اينو ايئإل هى كوع دبا جراد
 نينو 03 سيلا زوار ىرشالاو دا انظر قمم
 ل وقف انما نا ئياربك هيفا * و , نو حو هلا ليبسف نونمأ 1 ع نيرفكلا لعءارشا

 1 م 2

4 

 - ل

 سانلاىلوا ناكل رفيف ايد كلم ا ء دلال تعانى انيخ تعي رتل ادار لتسلم ملدا لونا لولو ناز لاارعم اذا: ون انيق نو راكان
 رقما هتيدارلساىا نورتى ل وان و2 اهل ريو اناذاد لدي ل انرالا ذب و توصلا بعز نريعلا حرايمص كون يا نأ ااا
 سترك اقف فاقلإسيقفو كلا تمقنازنيبكاىف ودورات ناو حم منعني ىدع اال



 امنا ل تضاف يدم قطا مكمل لبسي موز ار راو قلاب مزال لاق تفلاب نيرا لوث هلع
 ددصل أبت يلعت ةفاؤلا ل ىا تكا 7 محل داص» الاء ارلولقر 20 نيالا لبق

 ىلا وبل تاشلارت وقنما ل نر قنئدل وق هلل ىداص» 014 رشا ل دلال با دائلباقلا با ىرماكلاذ زارت لرش " ىاييلا لوقت ءرع نك ةرابعايبولل
 2 مدن نارحالاةمخ 7 ىف بارثلا قبح 2 وم اور ايدامب قو اصلا: 1 درا بذ | جمع لوقو ا هيلع نايدازبز سابا لوم لإ شاذل نتي د ى ان ل ناضل طقيدقو إش ا زحا
 ر”ن/ل اق الناقوب اكن كلذ ناو "شلات ءان فوك اتم مريخ عقر لك لن بولا سل, ءاشاؤلا تا نعلن وق هل 00 ادع_بروشم يممنو نزام تما - با رشف لع ةرقحل اان
 لانا اريزانقار ]وو وريقو بيل اوما نموه ربا تلك: لب !سيرشيو ريقتو نعل سماظنل ا لازلت لناس دكر لوزا فضة شات
 ا الا نيويلا وذا نناا 0س ءرالأ ١١١١|  مساذا> | [هللابجال 8 ا فو ولحم ضال !لئرانتلا بسعلو بلا فير وبا ةرإ لقمر كتل لكم اعرالا رشم وشمل انو اشمو ةورق ارحم اًسشف تسل /راوصا سوريا | |لكوا مالسلا_دع سلخ جرا

 راو دوبل ب / ا 1 وأو لطر وعسل ارب )رم هه
 1 ادهعوأب 00 د م نراوعم اع 2127 هكر س0 ىلا 000000 هط

 9 اًشاريلاو ةر 0 ولا بصلر ىلا 2 المل رتل نط سلو هيو هتعمل شلابونعربدلا هلق مدع يف عواناهال

 - ادبكى حير ا ا نعامبا 1102 نموه واني زج ويم دوت ىلا كإذ لها نقي

 !ناطيشلا وال نين مواز 1 او ةدرقلا لم لجو يلع بضع هيمد
 اورتن او ف اهترلوق لست شللابوا يدع اوبس ن اربي رافلال اقالاوترتو
 0 00 0 هير 6

 مال ولاب هراجرجو وف نور جيال امم ورهسأو و ”ةا ةارقل ا مإإ| | 2 اع ل اع ىلا م تال
 لستم دع 0 داما فاتر, فد دياوأ نق هند نحف د

 و واير لاق ترئاط رص يا نطجل اير صلو هلل 7 ل اهلها

 0 0 وزي لصولاز ل 0 موس نكلضا و 7 ص 5 ننال 0 كيلوا ةدرقلا ل عنطمل لك عيب تي هلأ يس هيصن رمل عموسا

 9 0-1 نمار اني دلال مهلوق ةلياقمف لضاو و ذوطسولا:اوملال صان قيط ديس
 2 اوصباع ل اقر 3 ! وجرح رق عه ورفكلاب 1 1 يع

 ب نو اشك و لاضلا ثا ا, نيني كاره فشي و2 وركب يسلمك ٌةرقوسمااَول يلا وقناتم ى ا جا ةاومكو نيد
 لور شركو ولوقب حالا ب اهاف كلذ نم ف راغللا اوكراش منا 7 722

 ل م لالا للسا رع لسرلو زار 0 ىرتو قافنلا نمو نومي 6م هلاواونمؤبملو» هب نيسلتدوكرنعنم
 4 ا دك ال بأي تاكد اول» تامه اورلظلا نونا 0 2
 "نكلارإلا مهلوك م ولو نتمنا ماو نوب تر مه .الع لولا نهرحهلعم نومي ونامت سب
 لا مويزكتبدالعق ضأن 0 ويد ا 1100110 امي

1 
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 دوشلاهربأ رع ل عاىلا لالضلاورشلان م اف تك امل اينملا ل نينا

 اقلطسرو 0 ةرشئزالا ع
 12ظ20100 اهنال اإل
 27 نيثؤلا لل فاضالابالاقلطم ةدايزلااهصورمل ا راكاشلا ل ياك

 / نولي و وومبلا ) 2 ملل ا يي 52 3 م

 ميس ل 0 9 0 8 هوك انيلع قزرلاراردا نعت مضوبقمةوادموَاَن نال سالك نارعبةييامص
 لوؤلارلغد متر لوثملك كرر عسا لاو نرييلسلا نو عملو ارت وب 7 هك 25 '!يت

 ولو لعاف ني ىرالاعرب ورفكلابو اولا لع نيالا وراتتكبلاز 358
 يلون ا ورجل وراه نا كلريثي نيسان و تلطورعس | ول ارم |وجرخو

 0 ب رتحلل لك ١ اولظو لا 18
 08 ١ بكمل زمر |ىرع ىلا ارانتل زنا ث ص دال ًادشاىب

 لوقت و هلل« الإ هزل, صرصقل اهرقكل اقر اهالي و نك و

 ميل و قس قناه لاك يدري اضاف تاو اووسبلاتلاقو

 ار يزيانإ هلو ناب ىلا لوقلا بساوقبارضو دوا ةيقلإ
 اون اق دوما كبك شان اراب با لاقتزرلا املأ

 اجو هل عواد تاريزلل لعف نتي يأ تكسم !تلغقلاهتيل يلانرثللذ ذ نعىلاعت لفعل نع
 قالب يا نو و والابدسو لدفكب توما بمعاني لب ولاا
 00 ل نمد ده نم دي ديا هون

 رحل 0 نقل او يمهرتكلا| دلو هيرهزكلا 5و0 قط نفك مكر نمي

 رص ولايك رخل مل راناو نق 2 امص ةرنالا فلهم" ه3 رز لكف تكلا هو

 0 ا 2 هدا تيل دار تادلآب نيرضم ىلا ضن نو نوع ضوعم درا دا ملكى أ: ادهني
 كءلراغمّ اري صايتكل اقفل رنمف يس 0 هايس هاك ركل 527 700

 لت 1 ريتا اولا 85 0 0 اة يةزكلا وشو معان انكلا لقا نلوم هب هنا ىتمبم ني يعل
 ارت نللر رست جانللا ىف ينمو و 00 0

 وو لاننا ىوراوخل ل قهلك ملك | تتعرصما كلر نكي !هلاوسفن ف
 ذكن موناكو ردسلا نم يطا ضال ماللإ يام للشر
 اوكرشاف نورا وب ىنصو كواخم شن اد[ ازخل اق كك ضف ألا لسأنلا
 ةواغم لري لحال و ىلا وتل وقمو ءرجناو لا وعنابه ارب و ميلا لري

 < قاس الو لالوري تابثاب اللصقيالو سلا لك عسمار كيتغأ ٠

 باتل اهدا عطب الا ىلا ولو يل للا عتسإ ريف متر اش لاب حنو لحبك
"7 0 0 7 

 لكم ا» تاغابال واش قفل كاك و اعد بيا تلعروقو تالا هزي لاشما لدا فري هنايبلا انك ىلا رب لاس ايلل ىررصص ف ميكس ايلا

 لنا وطو 0 كيه اتاامت حم 0 : (سأوا لايقل تلاشت« هلل
 0 4 هاجرت رخل رمد لو يلداد رم خلا يبس لرعشا وشما ما بد نوي لئن

 1 !لكشا نم ا نادرو اربكما براك اهاالكمل اوت كلو أر "”دضارتالو لاننا ايقبلل قرعرلتو الكا يلخل ني راحل م دعب سيكو نينو 0

 1 لمان اع انك لبا تاراورأو 20 7 نلع شا لسوطلا لووك رمالسالا نر ىف تدربت كين وا ثول لاذ" سانلال زانسرتدجو الا لباب ربيت ةدانق: وو سلا
 لقا لع 0 اتلدو قزرلا اهبل تدل نال كهل وري هد الدون ايسناباتلو ”لايعاو باتو دايخ بتلكب تكلا نيلوت لسى داص»ى ترن الت لاق نترات والانس ندد هه

 اوماقتتسماو ناو تءأي 9

 باطيضا الو اف ميينم

 دياب نال هس منيف امب لمحلاب ليلو هير ولام انوا وو ووين مملح
 ماحزاوبق نمو ىهق وك نِماَوك له نقب ندر 0. ةيلعدتلاىل#

 بله ندخل اح م ا اهلك نم ضييو قزرلوولع عدي
 2010011 705 باو ةالسبلنمدسو هيلع هلا لتي نم نع

 اكذ ارد اورفختسا تافقب كل شيقزرا ظروف "| لعتشلا قيتربو ضيالاو رايد ن تس كيري فلا قتاو ارث رقلا بارو وتو 0
 ريطاطعلامصاتن ولدا انيراطم عون الل ورصّقلا ل رصاوريصقتالو 000 دنت كسل ساق مريس 0
 .يريففنالو ثاماالى أ ءمذنلا ةسرصتقحو الكل اقل زيرسرو نُشر ءارمدامتنا ورصت لصلال وربك



 هيلو الا تلزفربالو دربي ر كور |لحلاعرز قامض ثعب اليل !لصْن الرسن ااملوزنببس تلا املوقولم
 ىواص « تسطع دلال شياو بر اراوزنتقرش دال وسلا !ىروشك/ يل وبر افلا ةئاسلال دايخ سلا اأب مامزدلا 2

 اب تضخ يق اكمال نؤاو (لزضاا لوف او هلكىراصا» فلكي احب شحبلا يلق, قصير الرا مقل الد ىزلا خب ليصررماا نارا ةءاشاد تن ىعل ثول
 :١1 رلصل (لخمجوعدلااواق نو كال زنا ام انين | يقتذا كرز قا ةراتلاد هددت الهيب غلبت ذالوصوم رمل سلا عشب لوصرما ننال راشا ليل لولا عصلرت ضر !قوو وعسل! ىل | فاز
 بارا ل صاوو تذل يف تروا ارا روش 0 م م ارضع ن تنال لش م تلطب نر نم رصقذ
 اهي ابني رودصام ول لتلعش لير 2 لكن ما ليتل 0 كنان نكن الدم رو دا راسو لكل تاردقفاذر ولو غيلبت كرما مانيش تار او زعلان
 ماوإلا نا خبرلا لصايلو ىالا نبضي ىذواد كيلي دصتعإرر ترسكو جو عمق بلا لاقي اب فو ىلا ةر لقوا لدف ل انارقاعل ا نتاوغر اكل لله دنعا ون كلن

 ه ةرْئأملا م.م >0 |للاثععالا ل | ناعيىاليرل هلو وريغل عدا ل ايف لتتتا صوصخ نءرصعي
 سس / تشن ا 00 0
 ط4 . ل كَل را و1 هللا 552 م ل نار اى ااوف 1 اهنساملا نأ كش | ؟قع تاز: م] ول هك

 :دركم لاننا هنمأّيش الودْكيز نمتيلإ ل ِزْنأْمع عيمت غلب لوس ل06 نولمعيأل اعراب التراسل لبيلتازفوع كرب سانلا ايات 14
 امكن 010 20 0 عئرارو ثريصلا قري انور نهالسو راع نب رار تسع ا لص

 رضع نك نال جاو دارا «ةتلسر 6-5 ًادعيمجغلبتول ىالحقتملن إو :لرلاوم انمنعامب نو ك | لئلا مت 0 نو طرت
 ١ اتدتبإ سر سا همن و ١ سادلا نم كيدي هبا !:ان سائل »ونيت اق( اهتم ارلق | قدقتو معارك ليلا
 ادلع ل 2 َ مقيد اب تي ا ل ون ا 1 اذان” نز ولاقت اما نضرب
 نفر نر يي مولا ىرقنال هدا نكاح هاور ىلا عت وتنا نصكرتن دعم دلال كسا. لبيان كعب
 اياماومت نابت نيوكيلاَل ٍْ هليل 8 هير وتلا ومن حتي رثعم نيرلا نمو 0س الللزتا القل اص لالا نيمار ىلم تل 2 ا زان و ليج 0 00 اء إم ريفا ءىريلارمدرشنا نجوا تح

0 0 
 هب موزكلا: نيف ايفط ن قنا نم 03مم كيل!لِز اناا هرم ربت (ن نيزللو ىلناكإلا نمو

 اهدا هع م 30 نسور هروصيل د 00١

 4 رة تالابن . فيلل ايلول ابشر داتا تورم رن امل
 "ننال انح ناينووارن انت( رالثولا قاسم لارض لارا
 يمل او لوقو روك المل تدمع زرق لك ردت تولد نار
 اون انا, نئباسا هلو ابطال الك !فلماراولاف ارتبماددإ
 ليلا نما ا راوثو لك تاك امن نكرصإلا لع وضالثوتو 0

 701 كابن علا ود 0 ا ا
 منوم“ زا مزمل وسر وشو لوسْروف جاسر : ايسر 4 أو هلسرو هللاب نادال لعلي ءارسإ ظذ01111

 هلك 0 2 3 1 1 دان اوي ذل ل رعشم ن !ىلع اهي د اهتز بصتتلاو 0
 لف يكون نود رينو ليون د رق كوب نك حنا نم
 تف ك7 ينبت ندم ن أذ 0 م دي واظأوبصو ةلساقلا ضال

 ارز لوعفسم) | لعاقيفو اين بست داق دلو هلط و كرام ٠١

 لفت ينم دش دلالات ال
 توطيمساو - !ارزوتسم تيفال لالا جلاء رلنق ع ضضوم نول تاما رات وق

 [لبقدسوايض أ 0 ذنب اهم بيتل يغش لا

 ناايتررصو كفا لين املوكدلت بيطخ »ىلا (سور لع دلخأ و
 لاعل كل ارلا عز ءر اهضمل ا نر 0 لي

 حيراشلا نس طقس اكفاىال سور ىلع كثو ىللو ورجل 5 ةرابعدلص اذللل وتو

 لافي وا سايد لوقا لا نيتاعلا نب لطول لا ستلن 1
 لمص صاملا ل اهلل اتيت لص | اهلاويو ةرصاو لعب( لحب رول يجتلا نزار !ررارج

 درك اة, ارت نراك حر عشرا ايلف ةتلكرل اف تامو للعلا ني يمر عم

 يئانالو ا هرقل 27 فور ن باشلا بيضا ان !ودايقْنلا م 0 نأ اكلاوو وْرَكو

2 72 23 1 2 5 

 ام نام ريصب هاو وريمفلا نم لبد ا رنآناومصو ومع لد

 ادب ليسا نين اعمل لة وهلم قسوم
 ّْ هنداةّرَح مهب سموم 0
 ْ تكل هلا بازع نوه عن هرم شاز نم نيملْالَموولا هد وأن داهلخري نا هحنم

 272 10111011 1 ]17 تك 357 ١ 00 ابا و لراصت ازرع هديت داففاو دس ىلا 0105073

 نيِنْلا نزلا نسْملاورحوبملو ثيلثتلا نم َنٌولوَقي معاون مَن ودلِحاَو ةلا ل 9 20 111
 مَيورفعتِس و هد !ىلإ نوب وني لف ار انلاوه مل و موكل ُباَّنَع 2م 7 همز مرفكلا لعاوتبت ىااًورت ا

 تلخرق 3”لوسرألرويرم نا ميسْلاو هيد جدير بات نلروفَعتاَو هنداو جوت ماهذتساعولآتأو قلوس تانك 0 ١
 عر 7 ةللا لع اوووسملا أم امئاو لاسر و:

 في نص هاو ىظمالاواومعزادكل آب سيو رهلنم ظيوهف "نسله ني :لسرلا لبق نم تضم 000 0
 الام ولولاو لك عضم ادب ىو .ررت كنت بيتار بك لانكا

 ا تالله لارسال ندهن رج

 [مع|ىارلوق لكل مداجتالاب نيطآعلاةيبوقحيلا لوف نسوي كليا ةررطنا!ىارلا يسيل وق لس "ميل رجلا ندور عنب الدنس لوف كيلي قلم لكلا زري الل ل اصامواك اب نا ترين اقر
 انرولا درو كإاد 0 اق ةئالشماو اورمدج كووقير بل ىراصنلا نك اع نيياكتلا ل ااو مجالا ىيكو عسانا 0 0

 م امتنا لكتأالو ىئراصنلا نم ةفر فوك لطول وكيل صاولاوامصاو نرككل فزنا انل تحل باريب ل فا ى ار هدعادلا لاول رار تالاوألا بال
 موطن اكأ زياد ىف تقول كك ىف | لقا ىانالا ش 'لف لادا وال تار دج نولوقياون اىراصنلاض جلى ا باوبأو ال تاسعا ارا زف هال اش لاقدر 00

 0 ا !لالانالععبكلل وملاو قايحاو كالا صربالاهوارماورلبق نلغن ينلا ليلا 0 ل راع لو لعمل

 / امرشا اهفر خا ىلامصتاماو ىو نان صولا ازيد قرصللث دنا تتلرص]و ارث نساك غنا الور رس رو أ و 4 اور نرد تسري لع مشل مصاراعحو|صعلا تا اكو دي

 2 مب ا” نود رع ثيم برم نبى ميش دبس وابل باقل مالم

 ساد لس ني شنان لك + اونا اعتالام [اسلاو ةولصصلا_لعريج

 اهلا نوكب ال كل نكن 5 نمو تاناويحلا نم اههريذكدم اىلقلا نياق سصلا ىف ةنلآبم
 "نإ كلذ ار لنداء انبالا

 علا اورو نيللارراللا ل ااتنإىيع سبب تطلخما نإ اكيوليلكا ى ارزاق ةايار ل !نيالابر تازلا بالإ او ملا اشلاو سوال تاسعا ثلا هر

 كفل هرعو ادد لإ ع اصول ابفوصرم تاالاو مولا ىف كلا ايد ىاق ور هجم سلا نيو ءام »بر كره نمط الو ثاو جو ليرد شال با لاا بيري 0

 ىداص» ل كاعلان كالشف لقاعلاي فل تاوبكا كي نيم ىذلا ةرشبلا



 نال /ذلاب لكالا ضو اولا نولي ويلف مجالا ريل دب فلم عرونصم لك, دي ام كل ريو طال او باصتعاو قورغو كو نا ايلمامجالا كيرلا نمويقيو م اهطلابداذتغال» ىلا حراتحا نين : دلو 3

 0 6 مل 111111 0 م حلك بدين اج تن نولي لالااو تاماحا
 ش ءاشالادس مالسلاو ةولصلا لطره لعن اع مسا اس اربع ةردقلا قتثن وت جاو ىف يلعوم ايىل ظنا لاقانناو ةوسلاو يشل نمر ياو بماصللو اي الان رمي ىل اعتدنا هرم لكي زلوا اذ نك يل زك و ل اه

 نو عنا راوقت | عمت ىزلاوجو د وُحالورثلاب نول عنا سا ىو دبعتا نلعسرلاوف ال ل : هع بط الوالي ورم ار اوس امتار هد ىلا دادبع ل يدا رماد وا هريثد ىداضيب الما تس لكايل ةردقالقلا

 كاساظلاو فوزررصم فص ا ميلا حا يغرل يك هلم دوعبولا و 7 0 0 0 منام 0 9
 الاقفو ورولا تدع اى سما ومضت ناب ل3 حدك ”لالضالو ماكس دلت الللي موقد اينلا موصل هيرب ضل لويد شستلاكئكا ىلا اباد بلم هيفا يدق ىو دام ا ايدح اف ةدل

 قر هه. ملقط تسل هنو ايدل سس ل مآ وعهم] ذو --
007 0 ٍ 

 كس سوبا اعتشلا ا ا | ةورسوع بايو و سوم عمو اوثالإ 2227 3775 071 0

 اهئلالف لاقيدل الما عزتومال) عشب ىوبلا ديم 0 ارتياد ولع لامنأ نابت 0 جنم ل طمئأخلاو ل وبلا نمةنمأشنيلبورفعضو وميك
 لاو وبيلا ىا اول يذلا نحر يف حيلش نازاخ ار لا بج الف لاقي الإ 0 2 1 دوو . م!

 1 اءناس دوب عل | 1 ىايثلا نود نمو نبك لق ناهربلامأيق عموحلا نكنوفرصيه نوفي فيك قرع
 كن باتالاوب هد اص سو وو ادق م اوبل يحك اسللايوارملا ىف آ 7 5 20 27

 كلر ليس بن رموشسل بدرس. افالم اتصلاوركلا حري اركل فال وتل وق او :2ق5ر كس موب
 ماع لاّقف يكن اتي اا وواطصاو تدسلا ىف اورثع اال هسا اعد ناب روف 5 5

 درت ع اونا لي اب اوصال يك حلل بيطخا نم»م ةورق اسم ةدطر رات | و زلال
 قعضتنأب قارا بيبو قدك هزدأقل171ىاصنلاودوببإ نيل لهي - ع ا "#0 232

 اوراطص ورا اوقل كر يصلا عمرتو تبا ماو م لسير راد نو ئاروتلا
 يت روكعو ةرهلا ا ا للا باش اد موق لطب تسلا تس ايسلا ١ اناضأوموفال نهود هواذبلبق ناو ضلوا أوشن ]و وقحقوف وحؤرتو| سبع

 2 م 3 ان
 ماس هاا [دييبسرم ب ٠

 رانا نيب نوط لهالاف ءاوسلاو يف قرط ليرستلوس نال صوسياذل ناري
 + هايمز اشاوك اف تدبسلا بايىصذ عنعلار لن 1 4 ج07 هل“ هلل 8 50 1 27-2 57

 2 دي" اكسو يا باوصادهو ةدؤ انس مع اعد نبدؤا نآس للورق ناو
 باتا 1 رو لاق ولو ةرئارلا نوال سيك اند نإ لو 1 اك قا ىصع ار نعللا كلذ ةلإملابايصامهورتزانخا نسف وهلم ند نيد

 ةورق او تءيسلا باشا نا لس و رييزز اخ ةؤرق اوك الث ىلا نيرو كابو 5712771 ا ا ل 21

 0 كل نواصل قو را با اوكا سنيل ون ةدواعم نءاضعب _ م يي
 الو ىلإ سرع انت ىرانشلا نافاضدب بج امال سا ن 0 الأ . 1 ا ا 301 ١

 و لا سيروب اني كة كلاضخبتكم لها نقول 2 0 دفع تا 9

 يت يلا رول يا للود لعمل نع ناو بج ويلاهداررل لقلا نزعل [د] 00من
 داي ان رد ص او لى ولي اراييغ ارا ن د اي )نل ىب رودصتارب/ ل أ( 2 2 0 ا ا ٍ؛ . ورعب وو ٠

 ا ار رو اهم نك وأ تل د وعسل ناعم رافكلاب 2 ١ نك مر 1 ١ 0 أود وتلا ي ابن ا 1 50نونزجمف

 1 علل سدا وج مر ها ولا
 ها 00 ةوالع سال ارش لخاي ان( 7 نايالازوسأخ «نوقبيش منو اربثل نحل واي ب

 هرمرو مل باراذب اب مكب روى هارسلاب : لم لا 016 77

 تورت رسما يأ /تءارل لدا. حارث دا ماومهلجيطهزكف عارضا له عايل: 13
 قمح” تمن مدام لوق واهل نايب لما نسم ف حط ووحسوبا م ل امترطن 000 1 اذ ا 7
 ا «لاشلاتسن لال رةتسأ و بدلا قدوم بو كرا يلا 0 دب وب

 لنا دبور شناب نوم ل وريد الو ناكولد ةصسادا نناسميالا نك وتد . ينل ترا للا اداة ا ضر ةءالع د لاب نانمُؤ

 212 10 20 قل | كن لاق دوا هادي كود ادد رسام
 0 ل رينا ريب فوه لسم | | [رقدشبعملا نم نيم دقلا ىتأيفلا دفوف ترث :/لهأو دوبلابكتسييامكق ما ةدأ
 رويل نر لل ىلع سلاف | لهل زنيناكامإ نط هيشااماولاقواوملساو وكيف نمل ةروسول سلع هللا لصدإبإع

 رس ري قلو ا ةوول قص ني زلوم ةدومو لد 2 ١ 8 سم : 7 اح ى عسا و

 ا ا 0+ | | يكن سها ني لوم ل[ لزَت ماو عويس اذ لاوتلاةىسع
 هلا روما 2و ىداضملا حمد يالا 2 را كح ' 2 2222 2 2 ١1011 4 97 72 ١

 48 ل اا ١ كيأتكو كيبنبانةرص اكبر نول وقي وحلا نيم وفرح م عم لل نار منيع
 علل هر رشا ىلا ارو ىريياس ةوادغ دش ام شرج ١ لس 9 1 لا 07 20006 27 < 0

 ما ىراصنلا ببذيو ةبرحست بدلا رئلاف نما ىذإلاورشلا لاسي ا مماا ناحل ها دل تت م2222 مي
 1 ا ا 257 مما ئانل ممل نأ فلا حلا ني أ مودل ن وك انلامقدومل

 ةيشس# روما رايق و ومما لسمو ءلءرالا سلع ىر وعل هدم سا رملعحضت 2 47 . 27 ءا_ ل أ“ . :

 00 75 ل مدت مدقت لعضو نيل ايدام َنينِمْوْلا راحل خلا موق عمي ران لينا نيون لع فطععرطن و ميضتقم دود

 هأرباو ى الح ناكل يي دريف و نولي ل ملوث لس نتا تي
 . ربما م ةزريلو بيارلا ةسلاكنزاد ةركلاماذلو سنس لعن لاك نلادرجل ظ

 نباداور تاجا ف د هس تل ل رب غب يلا و مل وق حللت كو عشبكا كلي تاويل م او مضل اولا رف ولاو رج نب دييحس نري سمج

 30 0 0 قا كسيع ف 2 ا 21 هل #0 ل
 1ك 1 يا الا ل ا ريءاشت ضيفت ل و هلعلا» نآرقلا عرين عملا ناي - |نلاو نورتي و

 ءابضناي ضبان ام ايلاف ىو تعتد فاعلا نبا يصقلاوو يذلا ثم ره عيدي ىف هسا ولا لدع ملول خلص "تا رااح دالا نيك نم وفر خام لوف للم وونساو
 نايل للبي لاف اناتبل باف نك شبا ادق و 1
0 | 



 ءرأذ امابساروم اوريو نياصاولا ريال نإ لعاوظناو نوح عر اي تسيب ىف وعنا و وقر فران, اللا عتب او ناي اي يامال ايتن صو لسز 0 0 5هل
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 لو لس دا» تابيطلال و است
 0-5 71 ا كد 00 ”رلعلا لصوت

 نظن لسسنو ازيك: اي يبت فاين ان واو كب لجتال ىلا طق سلا ريا ةس وللا 1 نت الاوغلل ابل و حك دس

 ةلووا يلع ءاروا ول لع أوو رصاو رئت الد! ليلو: رخل يلع ىلا ادحلا ساو رقت لو مل ف حل + ثييداعالا ريما
 0 1 9 6 ا هع اويل ركع تيت لاهانأل زارا اولكر وقل سا لومي

 لش 1 اور ب و ا ابغا كسا نوكيا
 0 ةئيادتيا ب ناو يحب نولي نا لسا نم ةركر ءوكر لع سسضتتو سا قلحتملو لس

 علل سووعسلا ىلإ ىف اذلارتعشا ىظر عتتاع لوقو بد ثلاو لبو رشلاو ال وق/ء صقر سرملا نموريي امد شلا صر ىتش اشلارشكو تل رنات شيق يت ولات ىلا لزم ارك ةبرق نا للك تمابيطلا مر اوفطاو نال 7 قوبو نظن
 قالا _” 0

0 0 
 لمزعادتحائاط لاقو كاع وأو! ةرالا ريف ببكي ةدوقعملا نم

 م رافلظلا# نع لك«: 00
 22 افك وت شان هل 0

 ءر لاول اىزسدعاوو تقر ري جدا وسو وا نيام ةرثكو وب
 71 و كسا حفل نيش رو ندير نادعب ايوب مايا” كتمومصوبو
 الا نشل ل اد ناطر ىو ابرمادب نيلس ل و ورسرقلا
 رثلارز ىلا نعم نيس كسا القفل انو قصنا تم
 ريو للان عاسدا و نصف مار لم طل ادلعااو
 نمضي ميا شاب ىلكا وو هسا يفوتنا ذارل و حق ىدح ار يضت
 اعرشوام كاكا بت ديف ثنحالف كو ذرب فلك الا ةيلدَلا اس
 اًنئاعلاكن يمدح ىف ال عرونموف الاد مايل يفو هوركل مى نلاو للك
 مالا نكس دملوق لش اىداص» سميا شنب فلم

 5 وسكوالوق هلل « وركن م علصوارب نم عصف صُنع ىلا دنع
 و ماطا نك لب طموا نثئلا يجو طويلا مط ا لك ف طخ

 0 1 لكاإ ف ووستل وب
 ااههءادازولت متعو ىعفاشلا_رلعو ل ف را ساسكو اءادز
 زارا لو ضنا ةراطاب لو تسي انعيا ماما ةرشعةسدعاو
 رشا ل رصف ئىطالا طفل يلا شيا كرو اوك ف راسم ا وراص
 2 0 / ا ناطق وطلع
 0 علا مومقلا ى ل اندلعو ىعا شل ا يلع و عراتتلا طرسسي ال

 0 0 و 0
 رطباؤسيل انك ماس او رثاصواد ناهالان اب 2
 0 هلت ابر ينال
 اتق ل ضال دا كلذ و ايف اشان سان نيرا وقن نع
 لال اب ارق ركل يلع شا لسا ورح يل لاو رك نع
 1٠ ةالصلا|وبر عال اونمان يذلاابيااي تلون ايفا ايزل ل انلنيع

 0 00 ل (ل اف لعاب 0
 ايلبتال بقع 0 ورح ِنآلا هذ

 ا اورالاتضاكو رشد للط اا تاب يللا يرينا يلبت اذ اىبامل
 | فذلاسي هاد اذاف تابيطلا لص الضاد اهنا مك ابنركادتع
 دورا انمثعاماو ةق شالا نعارإو لق اماكى ذلا امل ٍض
 هلك هريغو ءاارد اكد 1
 وصب فصر ى زيرو رتل ىف ضوصنلا م مو نار وراها ريلاو ل و
 تايادزلاو طلب بع لرالاب لا اي) بو رب ةرومل ةروأط

 ن 0 ةرايحل للعلا هديب ايإ ارح نوط رايتلا
 قافاغ 20

 0 | نا ةرقبلا قف ىدب الا ىف و اووزلاوم رسم ا

 ب اصنع ا ا
 ا ماد وزلافر اهلا ى ورب نال اورصا و

 0 ل ولو مالسلإ ددو ةولصلا ناري دولا عرشب 2 ىف اشلامشسع
 ءالور ل كو ردع درس دب الاد وزن وزلاد عر 2و سالم اعمال
 مس ويو ه1 لال ا وببو صن معلب مارس ذاب
 عفررتو بصنتابتا تف ديس ىو بصح تنالا و ملوث حل
 ردات . تب ماضتسالا ىادق ملوث لش (ىداص ب, ةداي

 ص ولا ف لس ىو اضيب «لوقع ع باعي كه رزقتسلو
 0 10 ا رركتا 77 ءايدا
 نال عالبال: نم اتحمل نا ى اراشنا هاوس س١

0 2 
 1 م ابنك زورتنم | لب بي اول
 سب 3 هربدإ/لاتمسهيلا ورا كل زن امل نا
 ونمو دفا محال سااوتتا مل قو ت 0
 2ذ4 220 5 2
 تسلا ىلا ىلا ريشي هله دج رس ووريلا زيت ٠ ابيط

 محكوما“

27 7 : : 

 امصخ و 7 2 ص املاهشلإ هذ 00 ظ
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 ١ كلة ولم نارين ورب جاول اوامر ملماناكىلاعت لاق نجلا 27
 عمر لتي 2 و 0 6 ا رار ناجم نيني

 ف >/ومايقلاو موصلا جالي نادت ةقااسساملا ١ 1

 ل

 بوي 0 0

 2 در 0 0 : ع بو كبف رورجل
 كول وينها لب اهدا اق دللي اما بال نمي

 نار يلع كريالونقاَعةءلق قو نيت يق ابد عامي
 هنو نومعطت طسو أنمي نم نيكس لكل 1. رد قدم

 را وعسل نيبال سو وو لها

 0 يس كاارفاؤكالو
 ا ٍٍَ 2 قل المحرأ لخا
 دلتا كيب رق نمل كلذ ىفاشلايلعو عباعتلا ويشيل

 000 رداصاو أ لعف لكلا !اياهوشكستن
 1 ل 2 امك هنا نيب

 6 1 و هل قلل 0 0

2 3 7 

 2 وسلا باو هل ويا اوما ارفاين نضر ب امبلامظعتركللاب
 ءمملا مل بعلي وسر لح [يااوملع اة دعاطلا نحر سل ون نو ىداعملا ءاورّنحا
 ا 2 تضل واما ربل يلع انجو نيبلا خلبالا
 دراي ا ارحم فويل نت اوكا

 ابو زن بيساونما ىلا لير سبل وق حسمت لكأ» لاشلا لاق اكرمالا دمتي سدا رفتسا لب فوطعحم وعل اور وف للكل ساوظتعت لهنا
 انلاميالا لع اوت ا بيل ةرابقو 100 داوم لوف علل د اصول تلزفر اوك اور شوكو اول 2 هال

 فحارال اسوان اولهم و كيما لايعالااو 7و سا اونستا و لوق د (ىساوللا د اقنأ لع اوتو ورع سا تنال ويس
 الالتل و نمسا لس بيبا السك ش اكل اص مرسفس ميال بلذ سبل مااحد يلا هدب تاز 200

 باب ىلاعت بر اي اني اولا تلال ورا نب



 خلاب هسا لقااونحاو وق هل كر ا ركانلاب زك اتا ابيل كاب ا يل انك ىوقتلا ل ثلابوإ البقر ىوتتلا كتاوت وق هل
 دا اللد معا رص يملا راع لارض[ نيذلا ب لق لحل مرثلامآزراهر حم ةاساوملاب سانلا لو هاندو م اتهدبب
 حلما ىواصإن ' خ01 سلف 0 ميا درا روحو تا ناو واوا تيران سلا وت

 مرادرما فلات عرؤولا نك هكا نر ىربسلا مد تيناديص مر بدم وا السبايا الَسالاازب ورويغعلاو ل موتو

 0 رند ول 0 اناقة 0 ادب از يغنى ني نسال هع

 انلاركر زيد لإ انا لد نكن قرجلاب حامستراو اهلا كذب |ىضاو 22
 وب هديسملا# اريصلا مل وو 0 كا, ماعلا نضل ميلي 0

 قىداص مر يزاطو ورق عسل 0 وم 2م ارأو َةرمال 2 رجا و ديسلا

 وكل اك اومسنم وتميل تر صل نو لاودورصصل يكف ة ماع ل! ناولتو لسا اه

 لدب بالا ياور إف روقحلا بلكي الدب بما اور ق» قد انيببف او بح 0
 و بازعلاو ةأدكلا حبكم ركاو لكاشم زها يسال تاس اطاو بح دما رخل روع لكلا بيز لكلكو صاغ سجل اواي رنموإ ملا قفا شلاو 0 هن وريغارما

 ب اور فوروقحلر ست , احح بلو ةرافلا

 ا هنا ينحني اسيا لمعلا اوسخ ةدِسحَو 0 ا
 افصا يلب نركل هلسنكي هلك 3 1777
 نيطلاو حولا نوف نوهشيهو بيدك دن اومن 5-7-7

 تجي ويولد لهي ندويضول عت وم تؤ ماش
 ج2 22 دا طصأف نعد 5-7

 | ١ ناو ربحا جن ومرح 02
 2 ب ءازجتةأضإب ذب اقف ورقي شو نمر أمله وه ءازج حف ىاكرجب
 لعوب ناجل جالا. بش تكيف نالججغل
 د ناو قنباوق ةببويق محو 8 اقفاص داع نازل يزود زان هلاضر
 ءازج نيل يوم »بحلق ايعيشي هل اليف هيي سابحُئب اي .:ةايييو طظلاذ
 هواك يسب ين أنبل نبا سم عالق د صتيخيف زيف هلا يلبي كات د
 انصملاك.هنلز ملم ديه كمل نافذ رعت ديقلال :يظغل .نذأضا نال ف مضازاو ؛لبق لا

 .مدابلدق كنان 200 بوس نا ءطيي لجو ناو جليد يلو هم .يلعف دج
 هأطاَد رار يطال قدم/ الكاب ةءاق فانت نيكسم لكل زجل
 هلعفىزلا هزل مأءاجلقنلرَق ع بوق دج اوأوبدت لكن توضأ مايص

 ىلع لاير عملو تود أقم يلع داع نو رب يصل للتق نع فسخ هطأدع
 امقنكل 1 2 وفا لمتمتقب قو أ صح نموا وذو رم
 نام اكول وانني جووجل .رالشبعالا وهو: ارب نيصدوخ نير

 هرحو.نو دوزتي هتمربؤ ىلإ اهلل مر اين قابلت ل هف لقد ةنأح

 ير كم دا مانو دمصت و ملارث ول ماهشيعلا وهو 506 3

 اهنا و قنا وقال ةنسلا ني 3 تكمل
 مأَو دصيمفلا البا مق ةرإ ل3 ث صر و ل ضرتلا لع هلخا رار أ ما

 ّى مما نا

 محلل لالحطدأ صوفي

 | لاتقل ا مف بدول 5و كفر قل وذ محلا ال عقر: لتعم
 ايورومز ذوزرهتتلا ريق مالم تكس داع نو رولي 0م ا يت داق اننا دلل مالا يفرم: 0

 افالخ انرنعوفعمل الا يبس اونا ةازوفس اووا 0 ا

 لة جا لكرايلا فيت سدو لوف حكم ووعسلا ىلإ و ىدحإلب 0
 ل ملل اوفا منام سا مااعرف لق حل سل نيل ايسا هوس
 ورد ١ نع شا ول اع شان اكسل ف اخي ان سما لاعرأ ةهقل»
 علش لك | بيزا فق ريل لوف ىلاعتشلاري ملناش نكي ا ديعلا اوك 7
 ةسرايطصالا مانا: نق: /ولمنل نو ركنا

 ا 0

 خلط و وعسلا سب ايش عر رئيو ادلع طمو ا
 0 22 21 اشلاو ريت نع از يلح

 هان قل لش هسا متل 2 ل
 لتقف لكى زلاويصلا يكول لع موقي نار فس ىو فص ى ادع لس امر
 0 0 قرنان غن ايس قاوإ
 'دربك اسم ىلع د صو اراوط ب ى وسي ءاشن او ء للاب ل ثعو 1

 7 اش ناد نيكس اهطرطوقي عا وو ريو هاري نأ عاصو اري
 0 ”ىدهالأو (ىدبا ازا اءايم سلع لاقل

 ات وقم الما رك ترانا( ىف ةاهسسم تسب اشم لا كال زور امنالل وقلنا لا

 38 ا ا يل

 ءرااذلاب هربرت يي اضا ناإيرب وقل فص وكلا غلاب لق بصنى ابق
 8 از فعالا فيلا إو ىل ف يطا ناو لوري انت ا ف مرق ن يوتتلا نا

 و وصولا نم كو فحم | لابو ف وصوم ركاب دب روك ن البت متو ىلا
 ل لءانيرريتاىد ”رظفل مذ اضا كال فيش ا ناد لقب باعاف ف اوم وصلا
 تيك ع بيرجاو درمو اعتراف يوك م "وكلا تسمو هدي 1 ”فاّصا هديمَت
 | هوانا ار / ل سما هدو ناد ملول علو قرضتا مدل ر
 ٌةرازتللا ا َيراَللا ل هولابموج و را .يا كيسا هرجو ناد لوت ىداصلال نار 2
 ةنريط ىلا رع و ى' شاع سد رلوق نلثل ” هدجو كاد لب رو هكر اذاازب يلع

 ةافلر ناب سا نايلي قلك موون اصول مل راصي قصت |
 الاس اس مرمل ل اعقل ليك !ىرل 007 "اغلا عاقب دقو لكم[

 و اللا ماقول الذ بجو لو "و ماوطلا سا هودجو ناو لوو

 هيل بج ل ائولو حرباشلا هروت ىلا ف و زحل ا كذب قلب وو ذيل
 لا عم هرصو ناو ل ىف نا . ببارج بجد ل كا 7 ءاع سن ل د'نان | 2 و

 1 اعمالاو موصلاكرضيفيوربئ للوعي لدحلا وذل 0 :
 ناب ناقل اكان ل دع الغىرك لاقي الدوح معو ست كلم

 روكزرلا هسا كاز مل هلع م لدا لسا ل ّ
 هبؤلل (ىك لاب دان ءانربوا هما للبول هل ”٠ مايصلاو ةراؤل ودار ام
 اذن اندنغاف لوب للاي ول لاو ىدب لايف وسلا اوراق لأ يف ةرابع

 فاروس ولو 0 هل ةرشلاولقشلاراب ولا ومس اقلاىلو ايقَن 5 االسو
 للا اذلا سا طر يسلا لا. اذب بوجو ىلتتلر نما نا لاو 50 0

 لوفي ضيا فلا ىلا يريرملا لعب النا ا تام يلع مارح
 داو ايزل ضرع ف رانا لت اىترلق ن اطقفريلالعدرجاا نب بوو |

 ئزلاو لاق يرمعلا نايف ريعرا هركلا ببال نإ بحوث طورسملا مدع م ل طرشلا مدع ؛ ميرال فول ًِ
 نو ريحلاىف نوما ا
 روما و اطال رار بجو ا األ

 اقيم مالا روك عفراص مارتالا اج ب و كاكا انواع 0 - موو

 اذا شبل يضل ىف ىف مالو ويكاضلاو س ”رانلعو 0

 دبا رلإ نا دوريا مافن حلو كو هيف سي ةائ ىلا ىف اوصل 97
 هساركذابفرلوق ىلع, با لاو لانق 'اظحلاب تسلا تروروو ديل اب باتل لزم نا

 وبا ورييضلا لدي ومو ل ولا سهول اتتارل علل تاور يك

 0 اهىداضيبلا ىف لاق ا او بلكلاو ىلإ كربلا نا وجنب لوك لاري ةروص لك ناكرلو لال شيجنوم هريئكن هولا ليلك
 ل و هسا 0 ولاا كراس كاد 5 0 0 عيوايكا سو اثق لاط هدعو 0 هزت ىف | منع اياو
 وا سل و هللا لبو حراما و عروفضلاو سا ناطرسالملو 0 بحاص نين اسرار روم ا ىذ انس او ىدييس/نيظرعلاو لعل ماا لاق اكلك ١1 اهتعال ف ىلا ليسا ءاهساب ىسب ال ل الع مرتب

 2 هسا ميلا ٌئا لق لمى داص» ءايح هىبوارلا تمت دارا رق لص اقرأ وق حلك ىداص رابسلا نى داحلاو 000 ياو ةراذلا عرد اغلا نحل ١
 .روجراو نيضن طل وتس عثر كور شخو علام كيلو موي مالا ان, لزم يلعرشدا توق يا راشما تا نير سن مرق ذيد لك ”مايلع ةددّقلا حم هادعا ”رلا اراب لا نال

 + س رانا 61 ىو ىداصا» نيخازلل ن ورش



 ل وضعيف 'نرم حجار ناارفوعةدالقلا كلت ظنك لعب [صخ او أراذااونال مل, اذ ورعلا نر | لعام ايل عرماوجتراذا مر ك اكل نم اهب ذغ إي هاب ودلال 2/6 وا نلقاو ىدبلاو 10 هل
 0 املدلو تاز 200 م 00 اوناك 0 0 1و امسالابي مثايو هام لدبي يذلا كاري !ىربإ 00 أ
 'ب موقيلا رطجتسس ا م مااا ماو هلع لم قتتاروللا اهب ل ابوزنل ! ارب باوثلا الركاب تصير بلا ىبوريالقلا تاو يالقلاب دار او لاق ثيح اال ساق فلو ساو ادع ل مر اك نم
 هل ب اتحاد يدش مدقاناو عن نورا يزل ئابحا سا ايلول ] و” للص ىداص# ةدحلا لاحم اعي شم او لق دىل الوب) فلافل كت ورمارتشل اى ارك اهمو عمئاوطب نيذلا ى انا دعا مل هلا بل, منوم

 لتس اىتو هلع ديرما ام. خيرا نميلع بيتو ابق ادق لولا هس ءرهارل مايقلا باكا دغتد[ل وسلا ىلع ارو 0 نشارك اوطاد اير سينام
 ه زبر شا لنإف ان نياق ان حل للا لوقي و ىلإ نيل برقي وا رهو ك1 اا ملوق تكس دوعسلاو يتلا ذر فعاد ةعاطا ولو
 النو( ريكو ايف مكب ضوء اث ماعلكملا داوي ل ”لاف تيا عدا لش تلو ال لقال ىكودم تك
 م لأ 2 دانيمد ها د ترجو ولو ترتر ثث تلق ل أو م وق نأ فم العشا لينال

 مراعفاو ةداواناءو 0
. اكسب 1 تال وكر تاو

 ايبا نك 'خاو 53 هل
 2 اوراس“ كارلع َي لسا . "ب | ذاق

 2 01000 0 نزلا 10000 ِ لئيم ازا 9 !

 31712 نطازمجلا 25 ل ضعتلار "محاصر عبء نيكون: ا 2 2
 21 8 هن ىلا والظل سل ا نللع 1 نك 7 !ى'دلاابب ١ و بأذ هارالاماكأو
 ليس كلل: ١ 2| نت اكوهأيو دوج وزاري مقر فكسا جل فداك 3 ني ل 7 ارمقالا ل 0 0
 م 287 ّح و ما طر ساو د ةرك ورام جالا لو ر/ رس
 امل دلجلا 012 اوك لج هلأ 0 وطاف 3مل بس تس ا
 د ص 1 222 أ ىلا نشا لوساإب لاق م[ تسوإادب الا اول اسس ىلا غبن ب رت الان ف اوم ىف

 ٌبياقلاَوم 6-2 جبزا وج نمز وفق 2 نبط ولأ لكان 3 0 0
 1 ع 2 2 7 2 يا ااولايس نإ يوما باتللا لبارمار املي اقوراثلا ف ىدلاو عم

 0-0 0 ااوقناذ تبا لال !] 3 ل «ارقالا ملوسالا كرو ةلوسالا هدب نك
 : و اتماوةلمل مث | مسسويالاب لاوس ىلاهت سا نك ذ افدب ملصامو مسدد الاء لاو نك ب ىصلا سرح
 لاّث ناو ريو ىدحالاو ىدبا 200 ًارقلا ل رز نيثاول است ناد ل اف
 53 َ و ا قبو اهل لا ةلوصالا ىلا فني في يانا زبد اين اولاستن إو لات

 4 تدار ىياعت شا لاق الا دل املا اكاذا ماجاب لشن لك باوباوركذ ام
 أووخن) 1 ١ ع أبن اابلعلر نلادط ازيا ولولو (ملاعت طنا لاو سمس 0
 بت فاح ريا مجازدهايناكل قايل اي 2 راه ل ا 0 1 من يف“ 0 .تاقالي تمن 0 1 ار ل قبلوا
 : كو كا )ةةماين را مر كاز لحج رارك لعل 0 0-5 0 يوت اضاف دوج نايم فيلا: رز ولمس ناو
 2مل 2 و حاس نكاىدعاولقنو ميلك يارلاق ارضنا

 0 0 الذ ديغاطلاهددمنم لاير )اقيسلا نب دعس ىراتلاوززامفيتيلماولا لها. يقل اسر 0 أو يف مو 0 مم
 8 0 داو شا سلا نسال نزح ايلي ابق قو داش يلد وا 10 0 ك0 -َ لصأازكو يافا نك لاف والا يطرتل افا شانتو ألا

 لا نايل قوس ى#ف ائيتنا اربع ,اوغ خراب ف دالا يطرب

 ل و ايدو وبسس جدال ءلبعسب ةق - ابلبالاج اننلوايف هاو بتم يسار اا لا صو 00
 ا ارض ىضفأ 2 ايلا اب ليد الالم احلا وكذا مزرب سيل انما م بلاست لوا يب "كاامك

 ا . (اررن عرتر راجت عدو كوب درر تح مالا ذب لكل اعتبرنا نر انت
 نوايا ورش نيل نو ىأعلا ةومسوئش يلع لمحل لكلرم ةوفعا 0 ا 1 ملل قد إب
 4 36 ١ 5 را يف ةفلابمبل ناب عرصتلا مدع و للاي ول ىرتتسف ةروظك اهو ارلشىلب رينا
 ليقاذأ هع اميفاور اوبل ءارتفا كلذ نا 0 َنولقعي ل مف ةةاوميلا .نبسنو كلذ ف اك الامور ةلط سا هد

 فاك اقترح ليز نه مكتىل ىلا 0 0
 قد يخل هخطبدل سار 001 1 0
 اهوا دوطفح ووين ك70212ل لاهل ءاوطتسملا للنكت ا
 دال للك لم بارض ويتم 1ص ل مهلصب اجب و الا بتال برق
 7 ورايا عب لبلا ب بس ارا بوس باس ند ل يف / يشم ء يسم
 اوهانت 00 0 نشل يلو تيري دهريف .: 1 7
 الا 4 «لسل»ا ن 8 أ كيمو تيارا تار ل لماذ كاف ع 0

 هاا سيال كرتوم ابن 0 هك اطم :تيارادا قحكتللا نع 1 6-0 نا 0 لطم ل ذم اعقل
 رح وبال نا ادا |ووقح او ا
 9 را ]1 0 0 51 0 0
 يال ثم يذلا ارباب ما 117 ى ابي او راكن لل ةوركب بط حسلظر ىلا اول لتر وعسلا ىلإ ل و لمي 217

 اتق

 ا

 : ا 0 0 ور 51 0 0 44
 هلق, تل ااص تر صن لق 7 6 ةأصعلا ىف عل فئاتسس يو مقل نر ضيالو ر# اسصنا اممغل ابوداذزاو 007

 ا يلو طر 0 نار س لا ريمتلاو: ل 1 0

 2 م ار لليثو ل وق حلتمل "نر ابل عان جد اء |نديسحاول قو او عنتم اف لولا لاورشلا ل: اال وكب نا ور درك 0 0 ا ليل ينزل 0

 57 طرمالا بر توف حضر ريف نا سمقالو ليها لالض لالضما لك ق لان إل ض ل لش رم تلاوات نورس امال لم ادرك طي فورم اب ريما نلامعب هسا
 ِش اك تشزلا بانطلاق تت ٌزيصفوروعسا نم لقت حمس /نلاف ئاسلب# دبس لل ليل 2001 د اطلإب ى ىلا 00

 سوبا ويلي تااعاط وكاد لق ٠ زلم مشلارموم لا ىلو صوملا عم لق يامن حتما اعاطماعتلو هلل, ابس نايف ضر اع نامت ابليس يمر ةيشمم اوبن فخم هلع ىلا



 ل رو أ بزي لوم ا ماسلا ىف لاو : نك( : (ماوارم ولا تا كيلحكى ' هل

 0 اهات نافرعلا نكئزاو فورم 0
 ِ ش : ةدابشمل مث جلع ىداص ٠ لفضل د الد ايندو كيد
 استالا لكي رغلا ى ايف اضاود | مشل لا ةدابابوارلا» ناار بشي نار ل رم ايكى ا فد دك

 ملوث لس ىدجالاودوعساوبا د تاءومنكا ندي يام ]يقطر اتعاب ارز ابن بحر اهتعابام
 ذاانالإلاو ابل 5 اا تبلا نم كوم اطيل ف يلا اج كيم جاو

 ةدارشلا ل تقطر وج هسا عر

 لذا َنْبَح هبابس اواو .ةداهشاونم نير
 قرد مظدااذازم) لب نيدو عاش مالالج هبل ةدارْش فاض ش ىلا عمد

 دىملا بِي صممي صا ضال ىف فاس نرجس رز كتلمريغ اد ين نزع
 فا و عون
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 و١ 0 207 0 وم 0 غ6 د
 تروي نافل ن موقف صعلا ةواصىا قوص أركب مر” نارخأ ةفصام نوفق وس

 د ت ةضص

 هنو اهلنا منرلا نمل دبا أنضم هب قريت نالوقيوأمف كك يي
 ارق قلوة 20و انم يا لا5 لدوبشلاولصسقللا َنكواوملجحلب ذايب
 ىلاينَقحَيَساَمَرا افلح درء لطي عزاو نيل نمل هانهكن لك هأقأ,
 امها ايعداو هبامهتا ملثم | هننعرجو ناب ةدايشلا ىف بلكوانأيخ ن بجو امالجف

 َنْيِزَلا نيا مملع نيملارجوتىف ميماتي ِنْرَحاو هيامهل ىطواو اسرملا نمهأعاتبا
 هيلا نإبرفالاىا تيملإب نيالا نارخأ نمل بيو ةثرولاوهو ةيصول ملقا
 نبرهاشلا ةنايخ لعاب نمِيقُبَق نينلا ن«ل ليوا ةفصل وا عمجنيلوالا ةءارقىفو
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 يس ب جس وجرح بم رو بسب ب

 داهش نثق لصاحب نوعا ياا | ىف قحانزوأبت نيرَنعأاموأ ميمي يكد داش نالوقو
 | لها نما ميلا ىصوندا نينا متيصو لعرضتحملا سوم فعمل 0 نيد[ نيملا
 نخب ناحأ مهلاوحد فمه ةنفرولا بترا نف كوفي هدف نادهراغوا تيد
 َمميِزْكيةرام ا ىلعءلطا نافل افليلذ هل هوا تيملأ نا معز صخ ىلا .ىفووائش
 ف تبارمكحلاو يود قلص دامس! لكىع ةثرولا برقا فلاح هميم

 آواص سابتعاو ةخوسنمكلملا لهاريغ ةدايشان كو نيرهاشلا ىف موش نييصولا
 ول ضيم ةثدولا برقا نصيبا ف فلحلا صيصخت و ظل تال معلا

 200 ا ا
 نيثاراجا د لقف هنذرابأو لق ايلول سم .ءهسيلضايىحجسلا تامف ناينارصن أ هوءاّلب

 "و ليسا املس مهلا وصلا لاهفرف يهل صٌوشومف
 نم“ ”ماقف ةيناذا ةيثلا تلتف ىرعو ميم: نمي لاق ةكم ماج
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 م حلال مالا ىلع رارتكا سيا تب الل اضعيا ئروسملاو فصلا نيرا لص راو يملا فص وسان يذلا نو

 ا اسمن اايعدارق دى ١ ىكض اب ملوث هلم ىواص »نيا ة دايشلاب د يسم اف
 هو نال تسضرو لكى ع بج او فلك ان لاو لا نين اب ل و هلل » فيل اوم رلكا نيسصولا تم اد مل ث هلش

 م مل مالسالا ىف مر نوني |نم اعلا لاا
 يولطاب رمنم يرش و ردلا حراصب قلع اون اعبي هل اونه نيل اي

 2 اطيل فر ادب ىلا عوام او ندا ةدارشءل فاضل تذحب نانما ورجشو التم 0 وابو
 نيبىلا فيضاواسف حس افاسب ةداربشلا ل قومك ةدامت لاب ناكبووبسسمىلا ن اشن ا

 0 رسل ةدارغاذوارإلا نبق اصلا فرخ دما ةداهشريدقت لعيب ةدارضول ذل رتب خد ل دع اورزتناثا

 ناانثاوريلم يفاينعسسا نقو زيزو أهتم ةدار شن ولينلا ىو لازانو فدصملا ع يارا شاي نصا ريخ ومبدع اذ نان
 | ةكرشلا هلط ير انك“ اس عرس سول داادب د مانقتما لع مو نضال“. كال و كافادش

1 

10١ 
. 

 رع د 7 ا 76

 50 ارسل 0 نالجيرم

 00 رب أهإ ىصو ا ماو ١ تميرملا نم ه رع
, 

 آلا شما اهتحسا اهون ىلع لاسم ىلاعت لوق ئيي مي انلا 1: لوقد لبا نم لاوط ا موطخ د سعرك وق عليل ل, ل ارو رشملاو ,م لورلت

 ألا
. 

 هربت نلاتغاد ادت ةداسسو بلطلا ب انعمد ريكس ةدابشلقىبد لبا هدب سا
 ررصمرلنخ ةدار نوليكى ايرلا شا سمور بشيل ل و" هلل م ضدك اين ارد
 اسرتي نا عد غاضتملا شيل تح ا ىل اي ايفل ول بس اند اوماذب ومالا كورك ايمان
 كد عراشالا لل وث حك ارسم اب العاق اذب لكي رانا نو و ىل للشلادببش م

 0 ا
 0 ا كر ياها ريدر ابتعاب هارئءابناير جر اهتعابارا ىلا تنض اداب حرت فا
 فرن توما رلدع مح اذا ملاعقدلوق و وسلا ى سي وحط رريصو :يفرخلا نر ةمجراريل
 نلازذاوا ساعت لو و نانثا ىلاعتلوقل نص ل دعاوو ملاعت لوقو ركع: ةد ابشلوغل
 ايوا نولا ةبيصم ” اصاق لرالا ىف رض ع !نا اوت وو نانا لب طعر ينم

 لد رحال ضن صن: ل فص لاكن لا اوجوسبكى ادت لوق وتو تقص نيد طي
 نم السنا نارخال فص يس ملوقد رام كانغ لف طق نار والو دوحسلا ىلإ
 مرضانا رميقته دعباب هرسييرط/ عرف رتل نا روق بئاربالا نسل عشا نم
 ل مهل راغب و رضلا لص ل عغاا فو ىف
 دلع ةيريكا لك عوف دارس نييلو الا دعب ارعالا نرسل لجبل لشرالا ىل مرر ضرلوقو
 ى ليكم لال دل ف ذك ادجو يل شل كف طع توما سيصوا ع اف ل وو نيبلا
 م ن/مالسالا ل باننا بداقالا نت اه زن مالا كر اقف مف امنا
 ٍ لوقو نرثأ اور شتسافوانارخأ سير اسال ىف ةواتعلا ىل انلاوس ال م دارشلا

 فطكوآ يصوم انررل يف حلل م ةلارعلا طارتشسا نم ً'شنامعاب وتب حفرو ف نيا
 ٠ هو زينت ل مالا رمد اقف يرث اننا ىا يلعإبت اهلل لف هذه باوجباو طرشلا ل
 وفقر مل احل + لرد خ أ ا و ربضتتس اف نلارخأ يشيلظدعا مالسأل لبا نم
 ىلاعيضو اذ ادجا مالسالا لبا نماو دو تدوم ا يديم ء اصاو ارفاساذا وأ
 لوب اركاو كرما ةثرولا تماتراو ةلرولا ىلا كائتالا بسقو ل تنير
 يضر نا لوقو ن ورم لول قص يينوسبكل وقف اهزنم اول وست سرا ةالصلادعب نا
 لاراب رثأىلالورعلا نا ئمديطةساو طردت وملا يم صاق ضال ف
 نضر اندال بارغالإ ندب اوجرو طش كلو توملاروضحو رسل ةرورط حم نومي ما
 هلل رتب لانك لق نثوررخاهدرغاف لوقوباو ف وذ اوجو ف وصوم او تفصل

 لمت كاييكرلر فنيل رخام هتلاو نال فصا ونوس وق سا ناز ةفصرل و
 مدنع اينيبجتارنيعت دعورصعلا ةولص ةولصلايوارلا سسمعلا ةولص ىارل يق عزل
 ن الورارشلا هال د ليدل "مال مداصق تو و سائلا اراها تم و الابر وب فيلكا 5

 ناري عللس روعساولا « بذاكلا فلك رف ن ويد بوتين ايدالا لبا عيت

 طرشلا باوبو قرن الوهبو اونو نايس نيل مرعم شرا ناو اهي وسبك لف وطعم
 9و ىفاجرا هر انخا مولع حاشا كو كالا يلعىرج امان امبوفدحت مرارا هرع دقت ف هذ

 امنا ىف لوقلاا هب نالوقل و رثداب ناسقيلىا#لا نالوقبو لاقف اددقسلوت انب كا |
 نييدعل ىلا نإ لع علطا نا ثلا نعم و حالا عجب ىل والا تيس ايلو الا لق و لجأ نم

 نامل بروح نسل نمور خان ااطيوف يزني اتالار ورب وسم اه [ئيس نوع اا
 ا مدا

 ةايءاقمورمكاثاكو فضلا ثلا لول نار كتم و رئت بطلا عظرو و تم نم
 ايستكا امو ابفلط م نوت نؤلعى ااهبتد ارش نفت انتو ابشن داب نايسقين ف لكانت
 دلال باوعدا سلوق عض طعوشو وا لوقو ىدححالاريسفت ب وكان: و اجبامد ىكا
 واسمبددعا نضمن الو كثر تارلوق تس دآم كددا نا لو »” صخ يلا مثدوا
 لوةولصلا ب نم اهسوفطتو اهبوسجاف لوقو مو ف وزو !رباوج عم دا نيلالا لوث وا
 اسم عيبا باوجو لا نة رض رحم ليتم ارق لاو سدحلا نما يلع
 ةللا مهتم ذخاوا ةنايضيو تما شرراولاب انرا نلاىا بايترالا لاك ف لكاو سبكا
 لاعرباهراترخاو فللصملار لع بسام اهيشانو ةولصنا سعب نم اهجوفلطعو اهبوسبع اف
 انإ يدور لاب نايف هسا ملا باك !نالوقنو هرم قتاردقمال انج نلا
 باب لكن يودع ن ولغري ليلملاو لات لوقا تكل وقلارعفت بررعلاو ىلوقلاذ
 نداىف لاقأ ةطررعمط شا علمت ن وك الف اذب عمو ركع مالم واول ىءا ركل ماع

 م

 مم ىو

 وقلما نا الاد كارت نم لهباوجو فصول ب رص هيرادتبالا اجد مب تحس/ن يذلا نكمل
 تاانسيرل و حلم ى داما" ءاصصيالا سا ةيمعولا ل وبر سغملا هررق لس افلا بأ: د مز سا أ

 اموت تيرشسم وا علا جو ىلظ ننال فذ انيلا عي دالاقن ل اىن او ملأ 0

 مم السا ىف دا رجنببالاقو ةدعوم لامي داذي ملوث اهلسلس ىدمحإ ضب
 0 ريس



 بوما اخينا ى ار اشلون ايلا ىلارلوقو سانلا رتب نماعب رو نيرو ملا كيدب 0 !نالحّتارناو فلا ششعلم اقلاوف ائيدال قدا اينلا ىلا يقال أ هلع تمير ولام صام اهل ناسا انلكل وق هل
 برقا هسا هتاف تاذلا تجب انببدجولااعبتو ىلع لق حلم لكان ىد بيب قلعت ما ليس[ ى ا رلوقو هجوالاوبو ايذكاسءادا نع عرش الاوااقدصةدابشلاراد١اا نيس ا دصالابس) تداؤسلار اًنخاو و اولا شبس دا ناو اواي ىلع ف طلاب

 نسر ادق و ناميالاورب حاضت الاور اعلا فوتو! شلاق دصلاو ناب د ارشلا اووي كا نبق |فلذ هانحنتللق انبزو إثم ار تلك اف برق وار وف هكنس كس: ولم ذلا وق غالب اد 00

 اود نان كارت فلا نال ساجلاو نوت ل وق يح كارلا رالي تناكن ولا ترف اكاخر رشا ايعدابي كر ل 00
 "اتا نصا عري فذ ئاولاق ةورغم فيناستاياوفنص تار وابا نآرفلا لال بعصا تايآلا هذ ناولا قدرا قلع ةادم)' ليم املأ عالم كو كابي درب اتا راحلا فوغ اطياب ةدالا
 دارا بانكلاب ىف جراج ىلاعترشا ةداعو عال ليال: توب لوف نك ل
 تر |رّشلاو فيي كار قت الو تزيل 2 سك رس مسك قا رست سا اوس لاما رشباماد تايبابا ابحت ماككالا د فيي اكتلاو حر شلا نم نك اوفاركذ اذا
 بصئوربكا عمايشلا ىلاوحا ف صويا عمنا ئاتلا نم ريكا اوفا مدت ذا مجال

 7 8 ١ ةمي .ءااقط . - 2 م 1 مه غ6#
 1 ١. . 0 .نق عمأ "و 8 أ . باوجباو لاوسلا نكي كال ول /لوقينل حش «راذارابشإ /

 21 : ثا ارا لذ ءاها ك0 ناراذلس “| لك للامر ايلف ب اوسدتا| ربط حمر سفن نعول وطن رارمالا نلف باولو فد ا ب 00 2 ا ل لبال

 ةيلذواىولهللادفطاحلااذخا تاناملذ هلها كتابة طز هرماوأ ميل هعوأت شيري دلا 0 ١
 3 دايشلاب ءايصوالاوا دّوكمشلاىاوياينأ ىلا رقاق ذأ نول ىلتنيملا د ندر نيل احا ْ را 10
 ل را 01 داو .ايدجإو فيري ؤزمي)ءاهولمحت ىذلا ايو ىلع 2 ا 72 22 ا 0 م 00 . اص تال ان رزقا و "مالا الن وأو ارواورمطا 1
 تيس[ نا وقتا واوب ذ[يالذ نومرغيو تر ضت غرف مهكر منارخ حز وفل بق نيع لا ةثرولا ىلع يقم تا رتل دلي(: 100 710 00 ىلا ع امواج اا نرا ج وم ك 4 0 تار” لك نلصحانا باوثلاو ٠ .ياو انتو دوب كل الاب احا و انت ايح سرق و تل ياوب
 ا عيا ل22 ا ا ا دإ ن 20| وس | نها اذان وت 0س معرب اد ني داشاى واولاكديمد كزاتا ل اضيا
 5 نقف مقل ىرشمل هلاو لوبق عاسوب ن ممؤت ام داوعمماو نكلاو :ايخلا كرت هلا 1 ركام اود لس لاعتو كءايترط'لوقي
 نام + 121746 ام هقول فدو وضم إو # لال لا مى (ءللأ " | اولاق بودل ن يذلا ايمجالا ملا خل لاوسلا )+ ةدئافو ٌقكاطو ىديحروت ى ا ايتدلارادل

 لوبن نقل مووهل سلال مم مايرد ا بخ الدبس تخاطر نسأل. وسن سعي لع سمان
 انا عير تلا هالع تأ تأكل نبدأ ملعحلا و اةريجوتلللإ مدمر هية يذلا ىاأذأت 6 0
 لاو ذم ذاز وكسيال مما كن ٌليشي مث معزفوزيقلا موب ل 0 لوقابه ذدامعلاز م هكا فذ لوب نين دور ف |رعضاوميركب وللا ايفل وز زالزوالاوملا سلا ا ا "ايت كلا نكرسفنلا نمل او شدا لح ا ةبضعلاب لعق اسرب كيال الع وف اكاد

 سس دسووو سوو 0 ا ييجوووم سلو أ ير ووو "ارو ا و و نالزخنو ضعضيفازبو خيا ا بسأ ليلو دري وع هلا تماما م ب اوجبا نك رافال ذل عار 1

 ا ْش . نب, ىلع م2327 | 0| (0تلاوطرخالداعوةيااولم لبكال راع لات شلاااوبلعارل مزار ييل سلا دق ٍْرَهْلا جوري كتبوق كذا ذأ 'هركشب م كنَرِلاَو حو كليلع رت ذا حرت امس هذ يل ومدن نتد ىزا دلما ركوب عطل مريام نتف لاق لاق
 ؛2):عاسل ]بق لوزن ليفي كمكَو لفطوا ديملاؤكترياىف فاعلا سائلا 5 ليئراج 3 0 0
 ا ا را 0 .١ 1 06 نط كاربت لع بويقلا مالع سرنا ىلا جلس نناف»انل الاون اقتل دعو
 جاك ذو ليخلإلاوةروثلا ولو ان :ملعذلو نمل ىف قيس[ مةلوهكلا لبق عفا. سرق شب طم نس هغنعا 5 ن 1011
 2:5 مجد طر 27 "٠ ع ع اانا ةاتادر 1 تيس فل ولاعب عرادل رلعا نولوقي يكل اتي اع اجؤلالعرتع ببذل هلل

 2112 ل ا ا 1 ل يالا هم < ملا رت ال ل عت لوك اياو ىرعضشر اع وش مرو ٌةرولاو لي

 ليم اريل ل تدر وكمل مرق لق فاي صال ورا طفدالب| 2
 0 ام ١ 5و وظتا س7 سا ساس ١ )| سرا[ 2222 7 2 . اوتو ور رم اونم الا ل 9

 لدتا طار ناو نبَلاَلاَقف كازجا سيب ماجن! كيت باط نبع ا ممل 1
 يل سو ١ ل صس ضد ب روومصقسدا وذ 2. 7 2 / 0 لل اينو 44

 دوانيادبىاتا الفت تراوال را عودا صو ١ زد رم و
 3523-2912 2229225 2 مرا م2 3 حب 5 5رظإ 0 و ص 02 را ملا يرعا نتا 8سم ةريسخ يغب 09, د اصيب 3م رجال باح لاا م

 : امتع 0 ور / اَلاقذإرثذ رومْر سم ناب نمسا امنماو اة سبع لوس 110 0
 صورت رع م ع 55 . يال ا سو و 7 قلل ل كولي فرط نول . ركب الو ريدك اف وخال و ك”ر نك جا ب "الاصل كو زخألا م ويلاو

 مار ار ائيلع لزيت هلآسن نا لقت ىا رحب اهيصنو ةينآقوغلاب ؤءاق فولي زعفي ىا 0 رو ل ع
 7-8 237 اج ص 2271 الإ ردح 0| | نااتربانارلع ب سل شا لاق ذارل 5 عاطس + تا هتبلا نوف اياكم اها

 .|ل (لجا نمايلاوسّريف او 50 نينو تايإلا جادا كيلا أوقن اوكا 00 10 و مسا الملل 0 ]
 هضم كلو دفع امد ودك فلا ار كسور _ 011 لا 12 عم رص ع 52 0 ار م ار اد 2 7 "قم زل رب كد أت ا روس م ى دكر اونا داحس ريش وسعر كلا كوم ىو
 0 ل ا نام فعلا ل رق ١مل ىلا ها رثا | ةيوفطلاانيرتسوارلا نللو ىبعلا اف دبا نا مدت بلا ةسمل ف لش كلاب قسري ١ 7 777م وه مر دلتا 27_23 2 . 0 2 ام ا 0
 ًمرعاوراهلاةداعابانل نهل لبان ول ف شنو ىظعلا لبيع ال زنمولىل النوت عاملا نبه | هلالوفطا ل ركل حرف تسادما لكي ورمس لومللل ركع نا ليئنلاف تشد
 م 2 2 م د ر 713 27( را 5 اونمالكت لا سالب نراك ىف ماكنات داغن هى كسارص#لا ناب بيتا تايالا ؤبب

 0َنيِفِز ٌنلاَرْيَح تاو اهأيأ نق ضراو نوبند كت لق ىلع ةكْنِروَتَ أوان رمي نأ, نمم ىلا 7ك كار اني لاخلا
 وع ميدالث لوب ناو ادب و مس مالو فس الث كب ومو د با كا انبرل ىف

 ماتم ءلكاو لوقو باتكلا سل بذكلا مل وف علمت لم لووك لت يم الان
0 

 : 5 ب ىف ارب لحل نوليف ار ليشالا رش ادار ةاروتلا ىف بل لاب ىفلكمربوو
 فورمالا شي ورو 0 ليو !تاجرلا لاقل لاىو !ةطساول ولأي و رم! تاكا ور ايبتالاب سنى ولا نالاذسبورسم 0 م هط ىدبازريضن» م ادز ب نضع سرؤفلو اورلوث حلق ىفاس»
 قامت شا ةردق ىف ن كي فيي ك وننزم نيثراولا نا لاقي كلب ئوو لحفل ا وهو ميرام ا واراو ناطعتسالاو مد مزاللاقلطاذ عسا لص ا مل سلال سف وكر وجو ةيودصم نا ناملاراشااونما/ىلاب هسارل وق حلل
 0 ليد انملا» لولملا لحئازيافر يرسل نعت اما ىأ ةرغصما داو مما وقرلو لالا لعيد ومف ناو داو |بونو لبد انملا نك مالا يطا ىب ةرئئ يرسل وأ هل كد اص»» خلاك فك لاق نسذدو
 لل بام د للدول ءاظووعلا ننشد لاو بر طخ اديك راضنلا و زا كلةلثدعالا مو تزف ابنا ىور و ريف دصن نايفس ل اقو هفرشنو طعن ىااديغانل ل وث علطسلال و اص ا هرفوا ناو لكن اكلكوإى ذلا ماعطلا|نبمدوصقملاو
 0 برشا َئ ادعرا لوقو كيفاوجو توت تاو ور اومو يَ 2 وقرا و برطتو )ا ميك فدلدد اعلارو رس اييعلا



 ميهبض ]لا ورفراو واقل وق علس مرج وزال ينك مالا لهل ين ءا سابع بنو ىونبلا وركن اذلس ايعتيارلاق لت حطت كب لارظالا نس او رمت ورى او شك بال #ا في رمل ف هل
 راى ااوخسمل وق هلم ىداص «:ازقفلا !وداعو كلذ و ايذغالا ىراهثب اينغالا كو مارة زب قا, لجأ لا لكدكملا يطا ىتد ابو رن نمادوب ندجالا ماد عب نا ربيسس نا ةيادرىفو 0 انداو
 كو اص»اوهب مث ”ىبرا ليو حست و مايا الثاوُش اوف مالكا لكنا و مد قالو 7 رب لور يشير زارساب مروكي للك و ت ؟ىدرسزانخلا تصبااظرمزانخارعصا ملكان عمرتليلاوقاب امر نينو عازل شدا
 وفم اق موقد لش |رلجتا) و ةضرارلجتلا ٍررركاشلا نيل |لاقو م ابلع ى دع منيا ني تطقس اق” ابيلا دو ظينكو ندي امغ نري وج رف تسكن اما سور هاضيبلال اق هريزانخورل قمه

 0 ا ا 2 0
 حرداياول اًهفلضف نسف وري و ماتش الو رهط وركش او ياس اءاولك ردّ دار عرش ا نكد اهل اقر قرا مط مم! ميس دلا ماوط نما رنلا حرو رايت وعم انتفدي دق لصماخلا للعو نربج جبر ارلا لحرس و ناك ل ائلا لو

 0 را )ّ سرس اج كسي بتسصلا ل
 مانا ىباوصع رك ةرئاملا تراطَ 0

 021 لاا رو بلس ل هع ب12 لتو | يسم ندعي ذب مكين ياحي رضتلاو فيفا باسو ام ريهسسةلل فعضنو رورُ !ل اق ايري عازب ورفع م رول ئمو وصّوم ا ناي باب اف لااوسلا . 2 م2 سلا . بولا امانمدد# م72 0 2 0
 0 | ةعبسا يعالج ظل

 كس نا سل و قربا اع رادق و ىمي ق ةغث راهم ب م اوم | دح 0 5 52 3 هوا دو 0

 هال خر لك لوقآ نا رلوق حل لكس بريش او رسكلاب ةدعرلابزضا ١ (عأمسلا نمي قرئ مل سلزنا ثيدح) شاب عنب | هل اة اوعيشوت> أ,نماوكأذ تاوحل ةعبسو ةفِغرإ
 فت نادر ب ئاءولح رق كل م ىل تماما بتر ايلا ل رزحاد نوح! | اج مصرع 0 يب هع حاسما 0 0 هطلت 0
 لاو دقيق يدا ناورريللا شلل كيفن ف ضن و فيول الو قلع مالح | ط ذإ كذا قريزانخيوةدؤا نسم واو هر داوأونانغرفلاو رجلي ]ل واول وتيا) ناورهأو أحوازبح
 اهو علا سفن بسكر وق ىف ن ايييلعارقزلطا درو قفار الطا ىل ”لكاشملا تسبلخ تناك كرك رن 2 رو صدي ر مودم سد س2 ١ هلآلا “”ىلعلاو مطر | رس :

 ادي تدل داع » و هلل لة فلا تيا جار لتتم تلق تاع مركب امسنعن مموقل ازجبوت ةيقلاذ سيحل هنا لوقيىاَّلاَ
 الار وجو ئ' ارم دعب اب وصن نولي نازوو يرد صك لاو وصولا ىف ار ئاعرضمت ا 9000 اا ا 5 2 5 7
 ةلزثلايبلا ىطع نابل والا بقحتو نمالدبو ارب ؤررشعلل ايم 00 اموريغو كيرشلارم كبقيليالا مثل ىىزنت كرمك رعرا لوو مسيعل ةطارود نم 21 ١

 لديلا طي مرسل داب وقو ىلا ىضاّقلاراشماف ريلادئاعر تكل وصولا, اقبال دي وك - ل رس ير برر ديفخلا رداع تطلق نلت تن نييبتلل) نسلربخ جي سيلا ]لق نك ىغبن ني
 ا 00 تلقا مآ ام أكلت ا 931 رص ل اي 277

 كا ا ناانب لكزوكال اق ب وي تنأ 4 دوام نيديفخلاهى كر 3 وى

 لرد نشا هدع ا ريضت سد افاعتش' لادن تالؤ فض |. تَمدلَو نوت رم دوعن ميقرا ليي حلل تساو فكترو قر هللا ويارا و هو يندم
 الكناني ناو قحبة ياكت لولي نا زو ايدرو ثلا وام هدي ا ارك يتق 20 كلارا مؤرلا,ىنتبع 1200
 01 ل ا ىلع تننأووهلا جلا ةيفحلا ةهرلع بيقرتلا تننأ تناعاعتسلال | عؤرلاب ىنضبق قهوتك
 ' | عريس فلالا ف وت ل امت(ىلاق نم عرول توم او ال اك اايقاو ىكتاذخا ل ىلوتلا لحس ا 7-7 تح وعم , 58 "5
 1 كلام“ 0و جولان لت اا ىلع ماتا نى اممم لدن نامل اعرملط مليت كل ةريغو ىرجرمهلوق هحال) وق نموت

 وعرض اذا لالا توت لاقي ال شرالا ندمت الاو ضنم اب ىوطجا د ى دش | | و22 52 00 ل ياما”
 لكم نوب لاقف ةيل اظن موت نلبا بسمو ىلا باع ارو كيوت لام مومن نو كيلع ضارتعا ال تنش فيكم رف فرص وهكلاب تناو دابا مهف فكلا

 ل |. موىلا نه هلل لك رعنص يف هولا ما ىلع بلاغا لاا كنور ف هنا نمل ىل
 |. تقرت جا واجلاموب هتاف نو سيلا ينل ف نوصل عقيل

 0, تنس او تل اذق ناو ياسا وس يلا و 27 7 2 2 ١ 1 5 97 عم ع 0 2 يو :

 موتا بناس بازل طاق زا هلي ارامي هيلا روف كِلَذ ةباونب كنعاوضرو هتعاطي معمل ىو نبا اه ف نتركه
 هدايا بصنلاب حيان قو عراب مول ءارقلار ورم رث حسم و ء برادا“ ترب 3 9 : 0 0 : ١

 / ماو دم الك ن يرم ىلا از تما هاذرإل ارث دروس ظوا ىو اضيسبلا 3 57 هر ل ل 0 1 1 تل. دايس ذدانؤادس نوما لايكاوضة سا يدلل هيدافرفنا
 يب ىلا لاق كاع تو فو يا رو لال فقبل عش 9 ص وهو لقا عاري غلا بلغت أب ىلا: ٌنيؤامواهريغو قزرلا ةنأبنلا ورطلا نئارَحخِضَممْلاَو

 لدصلا قدصلاب و١ !ناىاةراشا هيث اينرلا ل ” هلدك »ب عفش "و عئباو ىيرحل 1 "000 0 ا ا 5 22 2 ع

 ات قلبة فاقي اد لد دا انا ربا يلع سيلفى اعتةنا لعل |صخ بذامل لري ةعتوق ٍدأصلا ةبثا هنمو كبف
 سول وك حلم "انف لاودابيلاوراطعلاو عا نى اري دق كل كل سدمد لق هي نلاملا اعلا لأ < اههلاو املا“ 7 9 0

 ل ا زج ا سعشلا كيسي م دوم
 تسلا داو لمت ولا دامب يب بومبي اعنا ليم ًايفصو اوهونّيعا 09-3 نالها وست تسنو ستاد :

 تسلا يمال ف سابع نبال اق ن وعسل اوتو ابرخ او ثافلا تايلاند ا 1 وا لوما اورو و ا عس دعس هع 00 نكت داراسع رن لات رغد ثالنلا تاي لق ةلسس قدام تا يشلا لاق ثلاثلاا جر يفادالأ نجل هوا بءانشلل وا عب نامثلل كلزيممالعالا دال اهو نإ تبأت
 تايآلا هب ىوسارو وتس ل لوق ىلااولاعت لكل جوز عل قو ووبملا لاهتم در ىف يهمل كك رست تبون اتشرف شادو لا تاغفاسعا | .| ني ظانلل ءاقولخلاظعا| مهلكزلب مدخول قار اذهكل واس ف

 س ١. م هيام ١ / ٠ اوهر أى . 5

 ىلا اقر يملاو ع ب (لبزو فأل فلا نوعدجس | بحمد ليل الب لبي ترلزن تسلا هتينادحلتال نمازفوأ فابسا تكل هنودأيعمسفتووزملإظ لكي اولا 2 ّ اوادلَعج
 رطل ا ليوا نو لت ين م ءاتبكماو ا رهاسرخو رشد ناكر و لع ثنا لس م«ارصا و ل خخ ليتم قلل تنس لج لا يدب راع

 تل لل تايا شنت ارق ناك دامو
 دول يزرع اس تاس ليو كلا ذاب سلتا

 ءزوعي علا نيمو د كاك بر صاسب ر مصريلث تسر وسو نا ناطرشلا دارا ا راف 17 هم 04 تم ال ب للا | ضرىا# 7
 د 59 19 در اعنا روس يول أبا ىلا لو كيران ىييختشا» لميساسا اء ادم سو رفوكا داير رشاو قرا م لو لل أ لاعت تها ل وقتي يدل مي ناكأذاف

 يل بنلي سب فصول نول ا رونو ليم فلام ور ف لم رار ليلك فلا ودبس لاوايع لحي اعنا وسرق نادر ىورو بيطألا ل ذو ىرب اإل مدي مال روم
 يمس هل نول دسا سليم العالول ليلو هلم, لبا ايس نول بسر روق يع ىاط صال ناد ىرخشاب نإ رسال ف اا: مرعلا تضل تم قذر عيان. ا اظسا
 قتلو" يف قطا نادعاو لوعخس ىذلا لجو قطن يب قرفلاو قلك جو ىلوق هللا ةرابحلارخا ىلا ليج فصولاو مو لوق بورك لاق سا عب اءلاق ميو كلل داس م تس :رياشن دلتا روت سار اتلاو لوو تصد اظغإ

 «”ةيلاك راند ىلاوتدلق ل ال اضل جى كلا ناىلاءاشا حسم ٠١ اهني طابتو وا نيس ايا هيف دبابو يلاوا نم لنا (اورصيو السباب خس منى شلل لبنسا حمم « بطني تا ىأ نسل :: وايت نى ديفللا



 رف وزي عسا نولدعي ءلصو الل ل صر ايلا ن «نك نوري سا ذك ولدجل رب اورغكن يذلا موكل ل ىلل لص نول دج مب ىف لاو رب ةييوس اذاني اب تادع ل وت اشوالابب نووسيل س١ نولدتي مبةرب ملوث هيل
 ريف مد نق لى ذلا يطب لو ؤو ف اضم فص لكم الكل ن )أ01111 ]1 رس نلت هل كاد | نءسنلا» نول هيدر ةروسلارخآ ىف لوالا ل اخ لاجونو
 همم قيال لس متنوداس « يملا فم ابي تنم هايل فانز نقاط فالش دة فال تنال فال افاد نال د اواشاقب لانأو نو ل
 ىلا ةدالولا تو نيل وزلا نسكا لاق و دم ايلا لا وبنو سا هرثع لعادل 3 حكم ظ "م لوالي رسفسدق و ريثالا تحل ا انبي دإملا نا ىلا ار اش ا اكةدملا عرومبو توم اكرر ف حقب ابد ىءاضتنال نت ا تنقولا

 بيلعب انك الاورج صقمالورخ نري امو ىلاعتلوق فلو ثحبرالبا ىري ز ورح لجا نخل ملل ىطأق ارباف ناك لا ورتلا لبا ىف ثمحبا ل ل
 ظ جب قل تاولسل ىف ىلاعتل وق هربت شداد شريت شد اونو رلوث ح2
 بو أل لاو تود تي اربط ناز هه ده مك موس + رول ان
 لاكشالا عيرناوريلع ف وطعملاو ضوطعملا نيب قرفلا حنا حررارجبا لامعا

 دق 222 و ١ ٠ 2 2 0 3 0 0 وس أع لع بمرتي سشأابو ناب بيج ةريا عل 0 اورج او نك لاه ةدابعلا) ةريك#نووست نورد هب للان همايق عمات نيم 0 - 0 0 9 نذ تاس رب رس لا . 0 هر و كل ١ 5 7 هس ا 7 .- ّ

 ل مكنعبل لدغ بروم هس لجو هناهتا هنعزوتو وكل لج [مضقَم نم مدا مكب قاخج نذل "تع باول نيم | دا رجل ةرجباو ةيرسلاو كلا وقاو رتل ىغا لتي تم او بااقتدلاو
 لس نرمي اون الامم ابنا 0 لع بفرل دبل الت بدقروركةلج رتب هزاكلترمب فعيلاف نكست حنو تاكل اها / 4 ٠ : ل وأ | .انيبااتسايالارورب يرفلو رم ةدارول نايم لا ياك رك وأ تس داس »
 دع زو نام 77772 221 7211 ا ا يق 22 .١ ( ىرإ نإ ترطب لات او هرابخإ سا نآرقلاوجو نوري باو ااكذلا ىشلاء امنا
 نري اوت هنا ضاق ضو تلا ؤدار لا قعتسمةراوق ولذا ةداجإلا هل ليش ميدل را بلطل لايام باز ولا
 00 9 انس ءايشالابوررلا سا بقااوكل و لش كرارم + تركو لعد مالسالاروبظ نع

 واتش ىروجللا نررقلاسوماقلا سنت نلف هبط لم ارمهسا بق اوغ
 ماو تابوا نول اكوا نوعا وحس ان وستو ا نون دا نوجاراو دي
 ةمللوا ناش اعد ازرق شئ لال لوريل شدا لصلوقل عما لوالاو نورشمو
 بكوب عملا يرق اك الا حلا مال اب بع انملاو ىبادع )نم قلل تسل

 نسبا نويزناننواهزه اواو فزيخر نواه وارق ةزركيب+
 قارا موأي ووفر اجل قلاب حلاوي 0نيضرعم اعوان لقلا نم
 مل نمد ناطتا رك جي” ديزل شلا لامهراغساؤ اونو ونوم

 07 نفر رار لج اضل مودل 001مل زيف تكل هي
 1 ور دبر ناو ينتاب هز كني مقل ل له هك سمدق
 يلا ك غلا ناهد ةةتاعر ابا يروم ودنا قنا قار وكمُم
 وة دصب كسل لتي الهولاوةوادانعوارشعتم نيرون ناو

 ةداحثا نموا ةةولزول مصنوع ينحل رق وشل وي ؤرملف حقق يمنا | ل هل رو
 ءانلعجمو هنااا كاملا ةيشرطع فيلاةلذ تيكا وكشيلهتس لوا ت كلملاوا 0 0 6 ١ ميلانو لة ؤرلد ايزو شبضديكاد نوهلق زا ١ ا كيرلا عدس

 نم سار وكل شووشبال اذه ولوقي نيم .فن ع0 نومي أمر ابشري لود ظ كلاب قامت ملت هلق مو ئزوتادقلو ل وقلم وقرازجتسا نصي اص م

 دوش اداعانيطع وخد لاخر تمل اوزل ينال ل قف تل
 ١" ايندللا بابس بر ايلتظمالاو لاومالا ىف وسلا و ماسالا ىف طسبلا نم
 كأن ثرت يبل لا اشير ان الا تلو يخل نكتءازتسلاريف ل وق هلع
 الناب ب عفو فناتسم اكان رقيدعب سم انشا ل وق لكس ىواص» فام
 اق زن ىلا دع امج ألبا ا باها كوكلا برثرَمف كلب سلب شت
 عرل انلزاولو روق هلك ىواص» كم رترالرداقلاو كتل لعر داك

 نادم إي ديمون لثوفو ما نيددظد ادرس و ثمر نب نمل لاقامل يالا هذا
 لري ”ئالللا نم برا ومو ىلاوت شدادنع مب انكي اننئانئ كسب سر
 ةمالذا ل _ هلت بيطخ» يلا هن تملرزف رلوصر فيا هرشلادنع نم را هيلع
 ترصالا ءرروص لكك لملار لو لكي ةروص ل يالا ل اي كلا لذلو ساما
 .ةرمورارتراغدنع لا ىف رم نم لو ريلعر طا دحيرطلا لوسدالر شما نصا

3 

 6 نورس و27 ناو لن ن2 ةةاط ون يان يفكر 0 2 تلج 77 15107567 15 اي لا ا : 5 ا 8 لادلا ليل ضلاو ميزو ”) ,ةلاو زوس قلعت وهو ساو
 0. دا ص ]7 قا لأ ا < | نول ىوشبلامايالال اق او رسل ا ” ترادي سواسلا

 هبشاع ناكف يدا ورظن اهل ضر فوربس مهلك كب|زبهتسان؟قييازكت بالهلاوهو 0
 أ را 1 ٠ : اور يس لي افا وظن ل رديسلا نع ربل عت غذلا ناو عنا كيو ط٠

 ومس اكمل فا وربتعتل بازحلاب لهزمسلاو نيرركمل 0 لل رو اطار
 2 أ 7 س 20 53 0 ا 27 ع مر 5 8 دعارشل 5 ورع ارا 187 و جرت .

 ميوتل وم 20 يوقلأتو هتروهف ين لصىإ داهنلاو ليلا لح ناسا لات ه0 :0نونمؤجلا < 2 يي كرو قلتو كتر ع رات لدلا ف 104 . 2 2 وأ رن يشل درع | براحب | ىلا تلاورسال| لوصول ]ف . رج اتم بانعلا مزيعت مشن اوني الش الكا ءاوطا ينقل ١ رس ورم مك .5 : .ا ا. 2 0 طل ل و .2 لكلا" 1 ل ل ل ل فلا
 اتربم ٍضراو توتلرطوات هرم نلوم فرت مال لعفبا مكي لاقيملا |١ يداك ابواب لم تيا لس بام 7057-2 7 211 5-32 3 ا َ 6 اهي كارم س31 اهل الاب

 2 60 0 ل

 1 دارس نزلااو رص ذلا 1 20 هل مرىولا ال

60 3 
 نانا حي كلانا نك بدبس نامي الا موسع نا هير الث نا تدق
 كيش لع ةساورستن يذلا علان إ بحأ نلبي الا موك مبسم

 ناسا هش لكل وق علييف لسبب نبيل ليش تنس سا لك رداشملا هرسفباذلو نلاسلا و كريما لشن كسرم كسي ىل قحط ند لع اه دايتعاب لاف لا يال هذ نونو ال اا نرد رع طق
 ملم وقتل شل يئا ملوث هلع »هرب 0 راني ل نييرشملا ىلع تا ا واس 1 ودرب و ل وسع 0
 اسكان هسا لش :: ىو انضم كرشاا ىلا هاسعو نلور دال ووصملا ىلولايوارملا واين و ملوش حلا واص» ناث ل ودفم بيلو و ةيريغلا رانتع ا مدقو او حنا لو ا لوحغمرو تلا نريد كنت فيك

 20 يسوم لارا دش عراة ىذلا كيا اروتس| نم حسم تتضح اشلا نيد قنا ل اسس يف ةركشسلا نو م طمس ىلا طزوتسالا



 مه
 ايمي

 نيرو لس لير رفدبعا نا يولي ىل نيالا ىراكلا مابطتسالا نا ىلا براضاال لول هل

 اورظلا هديب برا ىلوتمطل ا كاف فكرودي ننكر ل افرول راس ا

 هه

 ءاسان لوا نو | ناتو ]لقرب اليورو
 ب 01 ٠ هما ل د 0 م نا سيصخ لق هبم نبل ني 0وك>] 0

 ف 2

 لاوعمساذأو

 نسيصعنإ داخل
 مدد . مةةورد , لإ هع دق ترمأ كيطع روم طش : 7

 52/لقق ليم نكي | عزل ايل عافلاهباذعلا ىللوعؤلا ءانبلاب فرص نمقلا موب

 ٌقِشاةالو فوض كرم 1
 كنعد العل قالو كاسم نمو ريو زيلع يف نحو :دعلر 2ك سس ودلال فال

 + نط اوب هويت قلن بكل وأَبجقايلدتسم ئن رجال ذا دادلروءل قودي
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 تا ا
 [ افاد حلال سوري نو رول اؤمبنم فلا وروخ ل101 نة ياك

 9مل! فت النا لى هي]نارغلا نبي بنل واميل كيرشلا,تبسنب مِنَ علا لك ىرتف ني لاقي شمانلا ماقبل ريضلا لعاب كمل وق لسلك اتبدايرشلا» |.” (
 0و 2 نا نيبول رشا نبل عيرتمر تع ورذاو كلنب
 ملا ملقى اوا5ن لمهن عم ىذا ,سعنلا رديف ايلاوأتلإب ني لدلك ذدانا
 كنون : 3م ١ 1 : 2 موال طم" 0- 2

 نادل اوني ريشنأَلع 01 كر هاير لالا 0 روبل زجل 1
 اذاكر ءاووراووشلا نو لادن هلل الطن يبوأكاَت 2 با لضوحا:
 عمدا ذا وح ودية[ ناقل وردغي نة ل يطل نأ هواة لانج

 داقلااةها,نإاورقكن يدل لوغي كيو داب كوءاجاذإ حد ااونو ول خيا لك رن لوبق
 ان نا ووو .٠ 20 / ماب نام لاو كلان عدى ىف يتلف بنون السنع منيت يورلس اسما لصوت عا نزرإج سال نؤييدفو مضل ةروطسأم هج بيحب الو كيحا ضل كيلو اريذاكوأسن ظ ا اي موا

 ةرىض نال مسفنا لا .ًانلاب نوم منو هب نتقاالو ناذا نعش بلاطو
 عر 2 0 ا 9 ٠.١ 0 مى ورورو الضان

 رنات هربت ياو :راثلا قلع اوضرعاَوْفِقَو د نعلي ىَرتوأَو كا زب هن ورعشي امو دهلع

 لالا صييغكوو لم دم ىانلاب مل و هل ى أصم عايتارايتعاب رطل حي طو سا بلاط ف تزن ليضر لوآ علمك لو تاينورلا تالتخا م نأ ابن نوكيالد ياورل

 ١ لو قواضم»انيوبا ل مما لاس ىنا نال مالا بن
 نلادلملو ”مإ رمال مأ اتاي مهوادعا ىف هسا سيشلا منو كتل ىل ليدي لك هسا ل لذ مهل « كيدلاطبداقلانىداوزوورفل لي نااكماكالاو وي شلا نيام ايش لاب نايل

 كاد هلل كف ذو فت بازولا ات اظناف لوصول ى ادي اىلا فز يل ناوتلا ىف روبرشم لا شوز وت بازولا ى ادئاولا سادياعلاو لول لكم كلوب لعاق بانم بئ ثلاث نكتار
 للان اء لم

 20001111 20070 ري 1 ُى رامز اهشو هريثربلا و اهتبمك ابشرك ل اىدي لك ةررجل داون ةدارشبوزرلاد يبو قيئديبتشا لفرل وأ كلش «ربك ع دارش تا ارب قس ةد 1 اي ا

 ةماخنالا ٠

 لع كذا بك فلل ضنا ثيحورم ما تاور موب هسا لبا
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 نك لئرل م كك ىواص» قن بجالورثلاصيا للورد قيال و .جاع مراطعإلاو خلو عل

 الو لعقلاب
 1 ةلالو نق! عقلا الد نإ
 لارا ما ىلا قو 1 ه3 لبر لاحالااب ضويالا تنال كاف
 ةءارن مل هنزنو كارلا اني ١ىكواشال ةوسلاب ىف ريشيرسلا ا قتيل ال
 ملوث علم » تارا مشسأو هضراوملا ع مي رجا وو ل وس ىلابّش انا

 نمو مولع سنا را لوس لاق جاو برعلا محلا مول ىلا عب نو
 نادل الو هلإ ىدبازريضنا» ديطاغو تيفاش ىف الث كار فلازم
 مسأ وف حلل كم نر مل اقلاو فوز ل وصوملا ىل ادناعلا ىلا لري
 علل ىواص»دعاودوبخإ ال ةدارشلا هزب كشعب اعتس اور اكنا ماوقشسإ
 بتفصرم او هربث لاو أر يجوب و فاو ةادااش اص والاوث انا لثز وث
 ريضتاد سا رلوث هللش ىو اصبر هتيم صنم بتول ةدايز
 هقول ورشا لوب اصاب جيم وان آر قلبرضلا ديالا عمو موري ىف حلا
 ب مب انبارهتزعل ف عسس رونب | نوفر يبادر و هلم ىواص» وريكو

 ان كككنلا كور مءانبال رح نادش اهي وفريب مالا يأ 20001
 تنصف عقلرعاي ل اقف ”فرعملاهذب نكرم الس اهعب م الس ني شناريعل اس
 رواش !لاتف لذ فيك تل اق قباب رج ضرع 5 انالد لبا فعااك
 دنت تلق اكلت ني رل ول علشل كو اصاءانلا نصل ىردا لو اهتحشلا
 /مزاو اولظ يزلااوز | لات وقى قشير يو ضاعاوسملب اللا نايا درب
 ارب كاب بيبا امن حا فيقرر” ندوص اع[ ا شن ا نود نئلو دبا اكامو
 قل اول ابسإلا سرني عاطتماو نيم اجا نمت اكلا ىرتبلا رعب راو لاوسلا
 الاي نزول مكأ ا ل عخرلا سل روك والا لن ايلاوءاتناب ملوث هلك
 ىلا ناو اق ناالاكالا و رب امنا لك ب صن سا سلع لب سنلاو اولاق نا
 يتعلق ل بسنل ابل يق هلشبر يل: / اكن انن ثا امئاووووسلا
 ملوث هلك كولش اننا واولاك نا كالاو رع امزما كتي إو انل
 27 اولاسو ىرإ خو ملا ارنا لبنت رم اع نبا رتل ن بال حئرلاو
 ه<سارادتلاب بصثلا لوقو لسامت سل صويا تنفدب املأ هلع

 نيو ل وسلا ع اشور اصر موس نوكرشملا لوو يل الحادطلا حر ذادبا
 لاّضاذاف ريعوتلا لبا حئوخب ندع لرشلا مك ولاعت ضعي ورعب” ل ات

 ذود ثم انكم اسر ضاواولاسن نوم زن ينك ن يذلا كة ارش نباتا
 عساس فلو هلل كراس: ترمز درس اونا لكلا
 يلوا لاينسوبا طر يلعشلا لعشر لدا لور دنع ظح ضاع نب |اسم كيلا
 فامانيا ىلاو ميهاو هيبرانب ا يبشو حشو ثركأ نيرضصللاو ةريخملا نب
 ورع ريد لص لورا ثييدص ىلااوعمتس او لبابا هرماع نب تير و
 ريت لويد ارا نك وقير ىدداال ل اتفرج وقتي رض ولاقت
 نتاضمولا لاتمو لوالا ورلارابخا نكي دعا كن ىذلاك والات اساب
 كيل حيا نت قات ثلا لذ افالكل بوب ١ لاقف اقتل وقياء ضب ىرال ىلا

 0 0 م ا

 0 ا اداب تلات كال تلوث حلا حسا خب ناذالا ىف الفن سام لوقو وعسلاولا كا مرتسم
 كراجاذا كو و ةراج نول ازركد لاح حسم ىف كولد اهيو او فكن يذلا
 قتال ةئاوزفكن يزلا لوقو لام فيو دابكو رييتنق د تجبر شمل
 ٠ رادع فئوركانيوا اولد اي كسا تايآلا سن ثدإ
 فتئورلا ازيد يولد اهرعثملا ت منك عي نا طخلاوألا تولد اهرل و
 وبي ذ الا ثلا م لكى ءلجكي ري د الارطاس الاب ناو ولأ ا م : الرس و

 مل وبما و ءلوض حبلا تليح اضالال و حلللرب» ةروطمارط اس الادعاو
 ب اتللاك لا ىف ماطسلا سوماقلا ق رلوزغمال ليو رنا قروطسإ
 ل طئكاورجلاو
 بوتكلا اذ ةانعم مال يضتس فمان لبس ذ اك يسفتاف ىو اظنال
 كس طايتمالا مدعو عرالطالا رول لبابا ناك يلاغ نينو الإ صصق تركى

 بلاط هسا ىف تراززنئا ىلك دك سساثلاب
 ناب ل الغدا تيئؤل ألا البل اس. ىل اي فينيجر صول تما ب اهصاو ملص مييستو عمايل مدر اولا نم حس راح هلو نيو وصقتملا سيتوفر وف هلل كام اعيبىانناد ا لت البلا لو اليت لي او

 مل باطنلا كابانميا بيجو ةرغألاب لرش مالعا لا ذب ىلاب بيتا ةرخألا فا يندلا حاقد ب طاصا تس اسيئسدلا نا 0
 هب لم ب الث سمس ماوي اسل ماد جم سا سلس دام + قؤرفوارلاد



 اراض سا قمل باوجىف هبسصنو ملوث علم دام اص" ن كورال بذا نو هي دقت فون باكو لوفر ور نوتة هم دققددقم اوم بابي ياو سااقانيتسما نينا ثري لو ةل
 ادناكيذلا مافن رم ظي ناو نانا وب لو بح فسم كاضفو مكأق نماينرلا ف سلبت وناونالا ما لمي وق ا

 "م" متاشتعا 2 بم 0 ااا لإ سل ئعلاو لالي لا سابا 0 را لطالب ةرإ كس دوق اك ريناو باتا ل لوادر
 اشنوزارل هك عقد وإغلاق ة ايلا نك ان نكن ةمايتلا ضاعم لول وقيل لال سعبلاو أ اق عطري" اولاقلواورغ اوورواو هسااوواىل 0 ىداص
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 ند نكد نو لارا وضاضو ضنا ”ةريزك/لالزيدإا ا 0 0
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 2 0 737 4 ناو كتم ودق لبظبلا ل
 ةكيعلوم ات بملح لوب كي ور وج ضن و ىلا بز قال هدم ل

 ددسن ةرسو قدومك مسج 2 2و قرتاراكااب / ورو ىقاسللاو
 انيك 1 فرسساتسلا كالو رن 5ةقتئوز دعاس ا
 اماو مزاج "كو ذل و
 يا له هُنا اشو و هللا هاوي قاصد ميسان ىلا لعفافادقامم هلك 1 7 1 ا 7 1 7 00
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 هاف كدا بيت ءأعد بيتس 0
 2 ل و لع حروب ا دارت اد اق طك ل فن دىا

 ملا معاي مهذأجيف نودريهنوعَج داش ةرخخلا ىف هيام 217 الا ودع نهب 30 2
 7 نادرلو هلت رأس ل عسا لضرب مع ما غنم الضارَيف
 ديعبن لون ند مهاع نب شرا كاسب وزن بس مفتر ع ا تعبك ال
 هيلا رف نت ل ليات لور اج تاس
 مكي نا ىلا قر ضاناتف ل عفت »ايبا تاكل شداد م يبان
 ىاميالع ضو اديدش تلال لل فك قص عاوشء اف اوح قام أ
 ل : 0 0
 ١ رف زفما ريما اًهنن ةواص»م

 عقال مر ادب لئرصر حن مد هك سس هيا ترا نب في واف باقات بو قو ل علما 2
 '» فلو ةباهالا نصرت لا ريل بتر تي ىزلا عرامسا مدع هلل عرايشا ل هللا ارب بزلا قوملاو ملول وم الريمم رعل
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 /ايفالاتا رج نيس[ ود ؤادل د يدكا 2'الاو كياربالرانلاو هسااصحلاو قا نناكل وف لس كام ل ار يلع ل زم الولاولاكو ملوث هلم
 ارناف ريغ تاروت نار رجلي أ وقر فلل كدولقى/ يرؤللو قلص لع ة رجم اوبل ط عدلا لس لو رلع رشد ا د دنا رجم |ول زف رانا

 و 0 7 روف ساب عاملا تول 0 ظ
 بسب تايثالا ف نم ءوايز لأن هلك نواعم لوف

 واط هر
 | ارس

 ٌقلظيو لئيالا لب ديال م ب بادر 2

 ملا ييرفلا يلا ف لتلا مي وصتو لم او علا زاجل ايقث ب رف صو ريحا هدر حلل ىواص» بلل ذكر ايلا ناك الاد 02 اد, شما نالر/ ذاب اسك الا ىف مل عشر كراس ىئالا وركذلا ىلع

 ىدي تبل  ومناملاب كو ةعرسلازاىإ اعلق ا للان باسل هلل كا" لئلا لوب بارل' فصو مدح ادلول الرا ديكاتو ريت ةدافا ا ةرجابلاةردقلا لع

 ندع دقه نامل ُّلَق ةرئالاواصعلاو هقانلاك نميري 2لزت لمهالول :كمراذكى أ 8
 امهك 0 اء دابا هلوزننا هن وسلس مشدات نق |مسي فيدخل يرش ل ب ع 4 دل لا مسا كمل ل 0 ىلإ سوست

 هلع
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 ىف كاتم ممل ريحا نجيواوملا فيت نص ريل وشما داتا نوا”اهوربجنا
 مدبب دج هير : يد 0 قع

 .يتاكيماذ( قت ةرئاز نم نوغحلا وللا بْتكلاىف دكت َنط رق أمأبلاوحاوأهق وأقل دري دقت
 لاو 4

 2 تك ا ال -6م . -. ةرؤإ  ع
 هل الضار يفك اللا قي ق طن ع بو لوبق عامساعامسرخ مد نقلا يدل رد مصنع أنتي ابنك نينو ارناونومإإل ل وقيل أن : ناجل صقيو منيب وضقياو نو سوف
 بارا ةكمل هال رغأي لق رهلسالا نياكي قعسُم قبر طاواووذع هز عج هنبا هاش نمو 37 4 3 0 1 مو و تي ا مرر عم ل

١ 2 

2 

 م و5 32 لو 7 : 2 10 ردحرسو ل ' ء 1١ مو 7” رض هد + م 2»

 نوع هلاراعأ ةنجديلع هلشلا :يقلاع ل2 تتاواأينلا ىف وللا بَلع سنن وربخا
003 

 0 * صورت وم |... ا وعمو وس هلك 5 سز خخ ل #2 ١ ل وسو

 , فوشي دنادشلا ىف نول 5 >ل ةايإ لب اهوسدافمكعفنت م انصلا نا فد َنِبِقِلصم دنا

 2 راتار نون نوت فشل نإ ةوخورضلا نكوكتع هفشكوىا هي َنوُعَُتأَم
 522 7 5 2 2 م واس يل ايد سوم ومد يب 1 ك0

 يم لحاؤمهوبنكداسر كلب ةرئازنمومأ ل ]نلسر انفو هزوكرن الذ مان ضل نع
- 

 مرش بذ] ال فوك نونم وف نول ديد نورتي ضل رفوف ةدض 11227 77 : وللا 25222223 ل م ما”
 يسلم نو نارإلا نلت لوم تف نحو هل طتقلوأرق عم ك] ذا هفيمأ ى وعر
 رضلاو,اسايلازعه والفول ثام دز اومتاياهلعاوطانىواعلا نكح َندأميإءواَم 0 ورورسل رس ١ ب7 07-5 | ص راس 22 ج2
 19:12 تكرير لدساعلا ىلا رشنل واقف نضر
 لا موقلارإ عطعف لكن يينوسلا 2000 رطب
 كيلا لأ ركل لاله يل صنت ورة ةاواصعتساراب هه ى امل
 نم يشن الف 1 لع »بط رووا عاف راسب وود 22مل لحن ىل اخ

 نإ فييرا مل لك نونمؤلالذأ نعم نوف لمه
 ايودهالا ك|ميام ىانرفولاهَنوُمِل ظل موه كملف

 هام سر سب سبب

 . !لِسر
 0 نون نيو ومع فوصل هل حرصا مهب نما مح نل بر فكن مَن ِندمو ةنجلاب نمأ 000 مر ور مم جل رى سصص أ ومو 5 صو .5م ١
 ةعاطلا نعنوجر غيم ٌنوْفَسْفياَو ا بالحلم تمب ئتياي ابنك نبوة ةزجلا ف

 ةيلو مكر 1 اول سال نيا مولا ريا عل مل 0 ارارم» ةاجاؤملاذاو 2 اذ املايدن دا رباصا امل انءرحّقارطالا
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 اتمام لع ككرلا يلا نينو هم فيلر ظن مكرر نم ل خلا ةيةلبأي وادع 3 كاز 2 ل اا 01 ا .

 اراد »رعأ )0

 ياما هريقَت فوز ل والا لوعغملاتلاذعلا نا ارا لقرل وق حلمت ملا مأرا لش لو ةديحوت و عددق لك د شحال نيالا لك شه ورجاد مل جاو

 تب اجو فئاوط هسا مث اشما مثالا مل 5 لك سيطر ىئاببلفلو
 0 رو لكس ملام
 رباب خمضلاو سوقلاو بعتبو دورس قوزلاو لسيزلاو زيرعلا
 ماو هع ىواص» مد[ بر « ريد قزرلا ل أو يتصلاو

 و نقلا ب انكلاب داره اوا تبي نب جواب تشتمل و لس بَ و
 ةراخنو ةراركبب انريصتام لكل تسون يلا نجني لسا سلق
 صان" نكأدلارقلا ىف حا جرش لالا لاقاكر انتقاد الدو
 ملعبك الام نورس يد ىلا ملوث حطمت نم لاورلا مانا
 اهلل انزعلا نر اهينمتاي دا سدر ارك اني” ار بضعي ف صفر ويطلاو
 اسف ناؤتسالا غل اطئاو ةيادلاو إذا م ملاالا لاق اننا هابازت ىف وك
 الذكي ذلاو لوك حلل ٠ نورقلا هداف هساءاجل وه حلشس كرا
 لاقل“ ل ئىدانيو ةيولرل اي جدقراث آو رنا ركل 0
 : ولف ان ةريكاو لبو ساروكل مل 9و ملع تراديؤت هأاوذكك يذلاو

 و كلذ نم شيل ءاولال هتوو نيدلار رب ميل ختلاو كك لان تع |
 م م كا جنا امل نيب عال لاو 1 انيا لاق فرخ ث ت [لظلا ىف

 حالا ىو صامل ةداراو لاعفالا قل الو يلا هرب ل لجبل وف علل
 رؤلا لع وتلا فيل ليس ساد اي لكرل يف علت كاس
 رابختالا يوم وفعلا نك اغتسل عياد اش او لورا م هلك ىواص
 باط؛ فرع و ببسلا حيوا يسيسلا شو ب احلال لا نك جيال نال
 ىورج ا ملوق حلم كرادب» باعالا نبل لك لديك للا بدلا
 مازاجلا تو و هررجا كتلاو نك ىو ريثا ىازايئرابخالا ف تيارا لاوعتسا
 للوارلكب هطاعالا ى اقلط ب راصب الا وا مغر ابشاالاربس كساب لح ناكل

 ةسراسبالا بلطل وا رلخلا سلط أخ رصلا تراهعتسا كر ايخال امض | ٠١

 وا مشب با ىاب لارتما نازاججر يفك باطلا ىف كسار ا بلط
 داهالا بلط مل يول بلطل ىب ىلا ةرمإلا ل اهتما ورايخالا لسيصبا
 ناللعالادارفا حي ىف هربت قس تيارا ن وكم بو د معلا لو لبنك
 ل اهترلإق لع ىواضيبلا ىف لاقو و دعتملا بط اجا ليس اع بس اطنكا
 ريض وديلا ايللبدلا باطلا فرت اكلاو بجصم اغتسا وكي ارا ل
 لعل تلق اذ اف يحل ب ورايبلمعا ىارفل تيارا يف برع | غلا ىلاق ما
 - ابا لجرا لوتتف حو قس كيضن تيأر لبدإرلا ناسي ارا
 تار تح اا تورااذ اد لرش اديرتو يارا لوقت ا ىلائنا نم او

 عملال ” ماا ركارذارككيارا بيارا لون لاع لكىلع عوتظس ان
 ماجاف ل والا طرشملا باوتايا ّينكى لا ب اوجر دقن ىلر يشيب وكداف ملوث
 مس وشمالا كاب لالا بشحو ارب يلع لولد فهد دوا هرم طال
 نلاعتنا بارثعا هايا لء ملف حلك نزلا ا كوريدارت بيا
 0 ءةاهن ىو اص” مارزعتسالا نوف ىلا قنا

 ظغ مشكل ناو شكو كم يراد اشاتلا هس ريب ام ةلالوو يح ا مين
 ورازكلار اهدب شرح اب و قدي الا دعو ءاعرلا اجا يرسيلف و ثألب ف
 ناوي لوفي ساد باسو اءاع داما
 با ىفوعدا ىل اهتلو نيث دانجام كي ةافانمالف وريخلوا بولطملا
 ب رهسلاو فرم تيآلا ةسءا ىلا ةداشاك ولك لو هل ىقداصروب

 نوت ذحلا نم ميو فلاطوا موب زا طسسن كيك م ىلا اناس دل
 باو سابع نبا لاق ءاسابلابلوث هلت ذل ام اكل نمر وعم
 توشك نوللذتي ملوث هلل وقس ءإعلاو لارا ايلاو وسم
 ملوث لسلام «دمارشلا لو دنع حبك سوفت ميلة نكنو هدم
 يرغتلا ىف هازعمو ةيوتلاب اوكرطنت ل عسا اوت انسب ماهذا لولق
 كس دذع منك ءادييل لولب اج نللوا انما مر اذ اورتن يل يثاب
 0 علت م (نارعالا ضلال
 مل |نمزر او عرظلا ىلا د تعدتتا بدت نايا رس م و رل ث عل

 فس يما رفتسالا لبا ورشا اهبدصا نا كراستلاو عما
 فاكلاب تدي م الو باطختا ف اكل ن مالا هيكاقلا بسانف ثا فكان دبتلا كلا كانر ب لاو باطما تاكبانب تال م ورماروكلع ف وذم طل بادو (رذانتلا نرحب رانا مدقق دقو ىناثلا لوعشملا وم
 حروضو روب تايآلا مم 38 7 نر اكل ىلإ يثلاو نينوى ل انجاب نير شم و نكي ةرماإ نري لطم او مل وفا علك لب مقئالا ارب نس ال ف اكلاب ارحم ولو سبت لل ءاتنلا ىف عما عم الع توب بجو

 طرشلا باج ءالاف ةيط ساس الاف فرخ لف زل ور ارتالاب حر ملح نير ريتال عو ةلوصوم ىزوككن لاو يطمن ولكنا نيل روك أ ياو نم نسلق حلمت كرام + طال ةلدالاو ءوطاقلا نيل متم طم تت
 اتراكوقيد ن فزاد متع والف ىف حي عملا لد عراد نم[ ةسدرف ائفللا لكل و رلا الا لو ىلوالل لل لاش ١ ملا نيب لمروب/ل وال ىلعو طلاب لوصول شل ةرم زر الاف لومار تن اكولاو
 ظ د نا » باوثلا تااوفب هسا نوف يركالو لوقو بازعلا وحبل سا داعب خلف ل حل يرسم انت يب وبذل يذلا و لوق ىل | دعب لوصصوملاب جلب امم ءلوضوم



 رطل نك اورخودنكسينا] هوبلطاب لعفالو د دولاسارربتب اجا تضيينو نم يلو ةراذنلاو ةراشبلاالا ل وسلا لكي يلاق اكن يردزرمو نرسم الا نمرملا لرتامولوق لعبترمازب لل رق ارإ لفل وق هل
 رطل لاصق نيك اغان سا بيغلا ما الو لو 0 فلز ر فو ايو لابجلا بلق قماوبلطتى ىلا ضوعم ابر قو قارا ندشا تاردقم نا دال ارا نئازفرل و" حس ىداص
 الا اناو | وعدو بيلا لو رشا نما زخ كر نيزشبل ن وكيد لوقعلا قرحة دلال سا كنا ل ةاالورل حكت ىداص» باذعلال ون تقووا ةسماسا تند نك نول 9
 رز ردا و رل ف حكلس ترارم,» تمل الا تو لاجملاو ةوبشلاو يو مم ل ىكدي نيلدا حيل نمو هيلاىدلاب رب | نمد ىرترملاو لاضلل لبي صبلاو ىكالاىوتتي ل قرل وقف عدل ”رارم + ةوبقلا هم ورشا ني
 مال شرحبلاب ىنورقملا وراس برر ىلا وشيك ى ا نو انينيذلا مل وأ لكس ليم ندوصاعلا نونا مرو لجل فريف واد احتالا توي ناد اذنال جوت رما نإ قيالو نوعا زنك ناموس ادعب لا
 ريتال 5 و 0 اب مالا يلع بارما ال هه هش تاه يم اناس... دوال هك داك هذ عشك نادم فة رخال ل ىلا ب نديم لو ماع وفشم الو نير وصنميغ اوشن لا نوف ينحل انعم نال ب ف كلا سا فكك درو مش كرادب» ثعحبلاب ورق ال باتكلا لباداريلا ىو !ايع مر طنيكل ملا نس نوطرفم
 ملا حبولو ىنختبأعأم بيل ءلعأ فا" زراف قتلوا نير حو سع مل لوف ل 7 32 , ظ 0 5 هو مرد 5 وراك بيرس وراق ' ولن سمار طتال وتب مو رأىأ
 ل اورصي نا نول 2ينيِنْلا نإ قلاب يرقص ناو نود كلذ 0َن وراق ذا ال نيكولا 4| هلل غن اعف اغلا لاو ةفيحشلب مالم يع سف تاز :جاناوسلمو ( د ودووي رورو ييرطشمس 0 حيوي واااو 227000 حلا ا ربل واود ويسلم لفل عقلمالا ا هناركنلا متم قلقا و

 اورشجراهضز مل -ىفنلا امجوميل شي عيوسإلاو مكادني لرد رمق هنود نم سيئول. مسلوب عارفا سنت نإ نو الاع سو اي رلوتل تايب تياص . 5 ١“ سب . 17 2١ 5 5و دس درت/ مسوس و دن / نمو ن الا البق ني لساياسب اغا ل لاقي نبك باص سس اورو

 لمعو هيفمها عون عالقأب هللاون وقت نوبصاعلاونم ول ل كدارملا ةؤوت ل خ ىشو ل هللا 00
 نيلينه لا 2 ومهدارعب نونو يم نوكيَنيَِ درت لو داعأطلا تق ا لكم 1 7 1 ني 0 1 3 م دورت و لق د ت77 270 ور 0 ملل واق الار رودس 1 اق لا نيزل راطاذاو 7 2011
 ! نلا اك : 1000000010010 ٠ لي روفكيلوق ىلا يله ب ملكه زم طي كمال قنل ف حل فيرا شل:
 هايف اداراوؤسلا رهط نااوبلطو ةاوندطزو,شلا نآكو ءزقفلاوهوايندل لض رع 3 يا مال 17
 امو ىضمربغ منطاب ناكن قش ةرئاز نر قإسي نكي يمال ساؤادمط كل ؤماسوا .ةعام 0 0 0 1 10
 0 ع 0000 00 دديرتلسما رجا | تان افودم اعبلا ضن ول نازك فدذي ار بخ ادتبم |[ هو كلذ تادفناهَنإْلظلا َنِمَنوق فنا باجوشدرط# تن مدع كباس نما | تيان 0 2 ١ 00 ق2 22105727 ع 3 تما حرم و ١ 0 5 م رم م
 نامإلا ىلا ق بسلا, دانس لق نايريقفلاىنغل |ورعيضولاب فررشلا ضقت مصعب نيلتبأأَدم أ ايوا 0 27
 0 يبل تو .بأ ح ىو ا ةجرت| | كولا فصول ارصناو نارقلات ايا صن ورب ليصتتلا تلو لو
 ,مانراكو ىاديل سلب انزيم نرمرلع منا نم ءاقفلا ل رق نيركتمءاينضحلا ءاؤرشلايك| ا م 0 نا تل اع

 نبيكم ذو دمي دب لم نرش واى دن لاقل انوقبسأءىدهي م ل 2 16 مار 5 م5 ٍ آد ل ) ل 1 » امس راك ا لعاردقب - كامولخي اعلا 0 اذ ان اصتفر لل اع نلا بحي
 راف و نافل اتيت ىف قسما لفقد تدل ل كله 0 : 121252 57 122 ا 77 2 5 (س ١١ ص دو 2 بوك رو هرقل ايإرو عزم ةرارق رستم ذي ملل رمسيس
 5 نعول رعب الدب /عجيباَرول بكير ث يح نمر جْن وسوم لج نم ةمجيرل () لباب ا لا 2 0 20 هم م جو 212 5 1 00 4 3 16 2 م )2
 7-20 َر :١ يكبر 2 شلل 4 ِ 2 6[ 01 2 . 0كاافل 2 02 ف مولع م تسلا وسل انا 1

 يا |ةرفخملا:ىارتفلابةءاقىف ومنحت كروت ىلإ لعدكضأ , 0 7
 بتول نا مرجمملا قرط ليج سر يظن ني ررستل و: نمعيف قحارمظيل نقلا تيرلا نيبنأ | تتؤسا ووك انوع ءاكا ذات ضوء صلف عليل ال اره : نو يريد ' ةلصكلل ملل رمسيس ملث 0(, تدب يددلاىعامكإ و نيب الوعع نولي كازو و فد صر صم وص كى اوت

 م لل رم ١ ياك عيا ىدعملا 7 مايجي تس ول سا(ىدئكن اول ملوث لبطل كب حتا ذم الا ضن اكارف ساكو

 نأ كيب ىلإ لكاس لل لصور أخ ليبس بصنوتتيناقوفلابىرخا ىفوتينازقلاب ةءارقا ١ ل بيلا ئافمد نعد رلوق عليك ووعسلاوو « ناهت درج نا شون
 2 27 952 ع هه او مرو 07 ورز 5 رع دج اكد قرولا بيازئلا اخ حايقملا وم 21 هلاوم لا لحي
 نااَّذإ هادو ًامتتاعوم ءاوضإ عينا لقا نود نين نبحت ْنٌوعَلَت نبل لبعا طا سل د لاب 0 نك

 ار 7 ص مر ل اح ص ا دلخا 12 رطل م 72 و :لايارثم ل وتسلا ناز ما فا ىلا م, لصوت انما ننال ؟ر ايتسالاَ
 ا مش ثيحاف ب 2 00 2 نبوي ىلإ 0َنبنسسمم |نمص'انأبواهعبت 00 8 0 0
 طوى ءاضقلا ىو نسور ةيغو كلذ كلا مارياذعلا يوت اهني يني بج شر لل ميسر : نما , طلاب ركل 1ك 1 جو 0. مط 20 هام 2 أو نزال لاق احر اسهر رك اسيل لمني الورعو تاييؤلا
 ىو راجل يع ورحب لوقيىلاصقي 0 ار نام ال0 يل صاف ارث 00 7 0
 بلع 3 1 6-00 5 07 طبل ةدرشلاو مري ا و 2 0 رسنأو 4 ا 117 مال ٍ !

 ةليعوم قادر قمم َنْيِإظْلاي 1 نعل عساو هلع ناب كيتي قدما ... ناعتسالا بو ل ىوافم بيذللجرق نانعلا موريس جست طال
 قل ل ا لاء لا قا اضل
 المل ىلا :لصول اقرطلاو | نئازخِبيعْلا حام ىلاعن تارولعملا عبي“ الاع ناكاد لات اب لذلك ه اربؤ اي ىلا لصوت و
 23 لموتملاوب نا لسا ةراخا ةرابعلا وره يك بشل ارو اسينم ب اغا
 كا عد تالا ل
 ْ قلاع” بيقلا روت ربو سا عر كب دسم انا لعمل
 0 هس ! روك لاش يرولل هروب تكل وظف احلل اتق هدابع ساشل نم
 ددعلا نالت انتمتال بيغلان اكيلاو اسمك لاق ااسلا مود تست شلا كارا ايلعيلاط سس سيلا حاس ظفلو ى داي هاد بيقلا يانسالا سب حا ووحس نبا نكرر جنبا سورا
 بن رسل م هت نم ملال هبلاتوجو لاستالا لبو اب انيعاناو ومالا اليصغت قر طلاو ا نأ | ءركلا سا لجلال ملوش حلال كارا بلع نوكيا اللا سس هرفي نالوا دما رلا ىقسال
 ردسي نابارها نولي نااماد مالا ل متمثلا مالس غيلبت بارما نوبي ناد اعلا شف نسيب ونمو نييذلا كراج ذا درل و © ىداض» ارث لمتما لس و ايدج ترق و سا ةعاسلا ملغ لو
 داري م مواسم ايييطلو مإ نارك مالم 7

 سد



 22110111 واجر تورمارجلاو اوما نيج ىلا لح لاق ثني رت اسفر يو ورع ااولاوربلاو مرورك ل اقراصمالاو سيرفلا ا وراذلاو زاخل بلاس اجلااقرافتلا ل وق هل
 امس لش » بيطخ القنا كرباجلالاقأ. عازب داهجالا عقلا ىرقلا ل وق علا كرير اعر جاب يرق لك ار روما 7
 "ايبا اع

 اوبسقرولا ا فعش وب اهي شي١الااب درع ملال ن ا لكااريطلقرول لم اميل سم هيف الرجب وريال دقو لاجالا
 ورا ضل وق هل !لديورق بوصالاوعو ىزارلا بدلا 211 لات ]اوال يدر

- 2-5 
 اذأو

 مورا جلاطولا كرت حضي ةيووراؤلإا ةاورامكةيالا عاسلماعأدن
 ا لعد نعد اتم فرب 21 لإ ءورَو ةرئاز نمطقشل

 2000 ىِللاوعو هلق لت الزعل تشال سباتسمللو نمل لاو اي ف
 0 دبدايلىاربف ميم رايملاب مت ا انوار

 20 امين تعبأ 0 اجا قمل
 رام يلع لير 0 ًةايلعتسمأَ أوهودب
 0 د الوفو !ادزإلارخقب ن رولا كيلر لسرهازو اقف هوو تْوملاٌءكلَحأ
 الاقنأوي لماملات 00 1 هلناىلإ قلخلا ىااَددِ 0

 ,يبنفص لت مل 00

  5 0سلع - 6 ١
 اذه ازا لراس كاع 0 ضحي س أ و ضعبو لبو 0ر1 زاره ضلي

 تلا ضثيرماسم ميدو ىراو كاراودج مي يق لزا اووي نوق
 اهليوأت تارملو ننام أم لآ تلزنأل ف تي قدام يبوح ساب لعب لنا
 نا نوملهي 0 نومي مهلا نير لق ىلع تالا للا تيا مدل يبن فوصُت فييذرظظن لعب

 0 لق لصلا وحل اوهو كم ]وق نارفلأب هيب ةلِطأب يلعدهأ
 هبل لانقلايرمال/ )بقا نش هللا لا وكرماورزنم نأ ماكنا جنم 2
120111100 5 2 

 2 319 طيبا هلو د ضعت ءازهتسالاب نإقلإ ايبا نوضوحي
 ونونلا نوكسب كدي ةشاز ىف دّيطرشلاٍن ]نون ماغدا هيف هاو طاكراغ ثيرح

 ل ك0 رو تاب رق رع ! بازولاىلاووعتر فءابلا كومبو كروت بلو وق علل لباب ارلوزضدعب سادي لوو ار ماظل تب يس رمال

 . 0 كلا عارصختل

 عيالك ع مج وول تنصل اد ءايشم لا هرب يذلا تت كاف ةسم ابدأ مالا ايش أل ننال ماع ف طعربايالو بليز ولأ علم با ال ةقرو مطيع ست م ةتملاو ىفشلا ايداع ال كلا نيل أحلا تزاجي و لاع
0 

 سده رس انش ساس

 ميليسا ناي بيث ةلابابورفا بها عمم هر
 رات نبل نيكل ىداص بأي او بطرلاوب لعل

 اياثملاهستو علاب فوط ريا قر ايف هولاب رك جبس
 الام رشلا 9 ل

 وجلال لابتي وقل 2 ءدملوت 0ك
 م مط كدلا كلذ ناشي روبقلا نت 0 راع ا

 ا و لاب م نلاىشلر رابعا
 نرمتوذلابرت باص رجمرلا مارال 0
 عورات للا الكا لب و ضبا لاك ن رار
 دعو لي افشل كول نوراق ملا بيافا ركل
 اهب نلوم و (ساوحاب موت ىلا ىو و - 0-5 الار اًضعلا
 سو دادي و طلو سس ريق م او كلاوذمال ااورصبإلاو حسا

 ازلقابلادرم يي شبل لوتس

 "يقول ساو ابيع 3 لاوم هلو هع راد بايو اعب لارا كم |

 احب ايا يلعن امال فرضا لالا اح اراب بع
 لسور و : عقر خرا» سلا ىلا يعتد مب ناو ةياياوءأايحاوألا دعو
 : للا 00 آس ظنك للاسراهدايعل وم هلي انلا يي ةظترأب
 0 تاز يصل ”ءاطلاو كلاوزذ 11

6228 2 0 < 
 ءلربصأ ل اعالج اصل نب نبل بيحارم لا يمل عن و نب

 ا هم كال لل داق لارغل ارح اصر يلع اوت ابنخبتسل نافاس
 درت في اخو رؤوس دارا
 1 اهللرو عت لزعخ لجن ا كلو ناكفد امشال ل ىلع لا موي هيل
 رجا قزرو مد قينولطيا يذلا كالا ةظنحل ل و وينو ارو
 دك ايلا ذو سا لاعال ظغح الق ح رار اجاذاىتسلوت لشمس ران لمع
 ناوغانك نلعب شفر * هلل مس تامل يت اي كاملا ةأيكا ة د ضلكلا عم

 هسا ل اىترثلا لاق نال ثري و ماو شتي لولا توما

 هىزلات ول 7 او لف سرخا - /ىفلاقو ويوم نيبر ضن لال رتيشا

 وزان ابارجاو ضق انه اكالشلا وسلا زر اناس مذ ان, لاق د أ
 ملال لوف ال لو هلو دق 1

 ازاي يرعلا كل حردد الدب معاق دو ناوعالو بايلااز لن

 ير اح نو لابن اهضبقىلوت ولا ىلس»
 ضع" حراورا مل اعنر ثلا شقي ميد اوتموايعلا ل اوت نلا ىذ اناس! نكس رعسو
 * حاورا توم ا ناوكاو هرم رمت 0
 9 كسا لوقو ذو ىلع فطعا ادور لو هل 7 اءكلاد انمي حب لس
 ىلوتلا عررتد اين اخ عكا دالواوا هال ١و تايتلا صف رمال ومب كوروكد ملا سا
 لايام ارب ىلابراش هلال علطسومسلاولا» عراب الا لكو هرلاو دانا ل
 إل ومال نيرث اللا كاد ىرخا 2( لاقر قو احين رف اكلاو نسما ىف يا

 و ويعلو ناؤلادا بكا انب لولب لا نا باد ١ اد اهنن
 باص نب اصرخشيال كيمو عرساوبو ل وق علك لب ةافانمالف
 7 تبادرخ ادعوا ةاذ باتت ا

 لكلا بس ايار نا ثيسدع ف د كا ذي ثيدكرأ ف ماو
 عرس يعول نسجل عرس  ىلاعترل وق نإ اواووحسلاو راف يطااشم
 دار قري مشتل ايرلقو ناب [يلا» ]3 نين ملوث هلق ىدباورلا» عم ايلا
 خسر تلات لي اوبل هلع ريل 0
 نو هل ل / اكداشيلا»ءانثاو ل1 ل نول ولف اَعَشا

 علق نيل "ثلا باذع نك وم راو (نيمنتفلا نال كولا
 الئلا تلاس ةدعاو جنش و اطعام كاسل
 تيرا اطعاف قلاب ماديا كاد تلاسد اراطكأف ع حئيساب قا
 هةباطا لمس لب عئذرتلاو ىر خبل وازن ؟قتمإ ساي لجيل ىلا ىف
 :ذر وق جلل لم اببئاطعاف مروي ساو رعب طلتا نا تلاس
 نكرم هس اسوة د انت أب ملوملوقو للا هز قا

 ناك ازلا مو | جتسالاور ىرلز ريس

 لت ينم عراببأو عشا ضواوبرصاول نسل را هسوط هر طا ت اين اللف لولو عشا انسي ارا لولا لصالاف لالا حلل ل٠” رازوتمراو نعللا ليز ىلع
 7 57 هارلاو بيحللاو تبا ج و لع و افلا ةرايع هللا ىف لوما انتي إف ىوشوكل وف جلسل ىداصص برضا عيال ريفا ةرخلاو ايدل يف اءاق تان يزاباذعوإممرراهضالا نت لل تاو ب "دعي

 اباو ل ملوث حلما« بيلا مناقل مال تايآلا م كظريلذتلا و تاي متلو وريف ثيدع ل ملوث حلمت ءضا مالك ليطابالل ضوتملا فلذلك كارل شوش قيؤلا اذ ابان لاو بالم
 زبووحملاولا ماتيو ار امش ارسل اهلين

 ناب ناطيثل



 ماقر لس اق اورد دبا نوضوفبو ما اىلاق رىقن ني نول لات ض و افإنت اق نوضقوزلا تياراذاو لاه تلزم لاق سايع با نكيئور ىءنابءاسح وتس يلا لا وملوق قل
 كلو ساد ارو ناو ردق ورجل عنتر صم لع وصمم ارث | دار جوا تيرايفزما زلت نيكد لف حلس ماعم ,٠ حس نينا الملا سل م اتنر طولا نوعي ذلا لعام و لجو عشنا لن اف هالو متن نص لالا ف انج
 عار رك ابن عرائس الاو مبتسما يبنكيوتلا سس تيك ذود هسا فد ذابت ر خذا ثرلاثلا كري ذ باى ا تراذ كيلوا 1 "سا ف هه ورخأ تهل الاو يرو ورك هذي نكد سااريش دق رخو ذولا

 ل لعاب مو علا لاس الا لما يف |شللا ىف سفن ل سفبو وال اموط لب لبعف طل وول دعب انس ارجدالا كارو ت اورفم ف طقيزوليف سي متت أ سحر نديسأ ككا هسا نيرو شوب ىلع فطعو
 ثياشاهرانخااءاذب و لزختد اب دارد نعت "للراس اجلو رحال اقوايشرلا ف تديسك يمت نورس تسكب ضف سبع سارعي نربأ ل 5 ل وصنف از تف عا فاه صت زب اذدغا] عراو لس ايلاوروظكم ار هسا
 مائي ير د ص هلكق اب دم صمانب نال ل : اعلا جد عيرالو ءرجهفملاوب و لوعغماوجار لع اذلا نك بانل يما اخ للبت ىدتتت امل وق لس ؛؟ريبلا  ةروكذن لاق الاب لو منن سبت ةدانغ ل اقد
 روس حر 14-3 رسب دال. حك د وحس ىلإ د دصلاا) يىرشملا تسي كاين اق لدع اه ونالو لآ ىف
 9 «” تيذلإذل "ا اديس وبو اوزأ وأرعل يد نيت 7 00 رمق

 -- - الملل.” نإ صلال ىف نب ليلا ديع نا ابل و ن ببسي اوكرنا لئل وق هلل
 ل | ىلا ولعل لوا, رق دو نذتلاا | كدر ناكر طا لسوتلاماو يالا تلرزف انصالا قدا اهدلاد اعد

 موقلا عم ةرنتىلو 0000 1 ليرشنا 1 مقفي ك0
 5 م5 ا 0-0-0 -. ٠ ٠ ٠ 1 نك ب هاثريعا |!" ىقتالاب جد يع قبطإ 177

 نيضئادملا ىا ماسح نيعمثلا وقتي نإ للا ىلع ايل زاف ف وطن ناو لجسملا) سله | شكرا اقاربف يوم تبلطضرالا ىف عريب تبتر ايلا ناقل فس ولع نم نسر ص سمو 0 بو ا م ف اما
 دج ل ل ا ا ا و 1825 ىلإ ىويباكدم نلاعغقسا ىرو مماربل الس نما ةدره يب تعب ةىذلاكيئ هاضيبلاو
 ه5ضوخلا0َنوتي لد :ظعومووبل ةركنتىذ ؤوبع نحو رهوسلاج اذا( ةلئاز نم 0 الاهل امل 7 كل سانا
 ت7 2180 اى [12 222 ءايس 1 لا 22177 ا ل دا جا أ مديد دنس اولد نماةدم ويتم ىذلاب نيج“ ان اهعا ل درتهيسادرتر

 هاذا ةويحلا نعرعو هيمهازبتسأب اوُملَواَبِعل ةوفطىنل م موهَنَحَت نيل كارد 10 ٠6
 ب 552 ادم ١ م لل أ اا رسال ويم اي 7-00 . أ [ناقلاثلاو كال قل وقلت ناابصا جواروصلا ىق 'كقمو قو رخو ادعبم كلل ل
 ىلا مسن سف ل سبل الن ل سانلا نرقلابي ردو لاتفلاررهال )ب3 هود ضوعتا 7 هادو ُت 2
 1 . 8 .ظأ ”ير» مأ / 5 7 ّ 8 5 مس ٌْق الو ساكلا ئروصنخدبا ئرارلار ل صو ىف ىو شكيلا

 بازعلا نعمت. يول صان كيو باغ ى ايلا نود ناكل سبل تلقت بس امرشالبلا لالش برضا ولصق دارو تنس
 ايس ميو نيل كيلو بورتو لتومل ارذ لكيت لعل ردو | تجانزلكا ييتانتايد انامل تح دو سيول ف طعم
 هت ا ل ا 22 ل ا او او ام لاا تيوتا نك ةماولا للطلاق
 لسه هفكب تنوفا مامي ما ومميلا بالعو ةرارحل ةيارغ خلاد ءأد متن م باند نجا قسالملو دعا هي لوقيال يلع هقمومتل وقيمود ادتب كدة رلوق حل
 .[2 237723252 مج 272572 | مرير ا و بهتك درر | تباوس_ ندا ساو ىردا تسي ولاد دج اموب نئاكقدصلا تتوق سا
 مجند دع ٌدرثو م انصالاوهوأيكرتب ان ةضِلالو متدابعبأ كفيل امواتنا نود نمدبعن اوكا ل مكانس از نولي يشمل لوقا تعاد
 ء لا روز 377 حج قدا | .اهزمو2 لا ر 2 01 م يندالا» باوضو ءرطن آلا تانولملارئاسو لرالا و تءاولسلا نم ميش نو أب ل
 ارم سيح ضرالا فني طبشلا تلضا ةتويتسا ىلا هنلسرَهْد[د عب ناكرشم| . | فرقنا وف بورعب بتنرفو حاورال ترف« ليطتساسسا كتل ملف كلل
 ا نم 001 روصلا ىراهلعلا لسا لبا نم ا ارث رسبت لصوو رقم 2
 نولوقب قارطلا هنيِلىاى ىلإ نوير بعضا ةلءايلازملا> بهزينباىدبال 2ك قروصل اد اجل اققو نمي يل وب و ريف نقوم مون اقث الإ ثسروكر ملا
 : ”قيشد ياهلا نولس يارا مس“ *ةوبتسا ل : 1 ا ا و

 1 50 . | | لهاا ئفنلاو بارما ثعببا ”غوجو يا هيي اذا تزن لوقو بيطخا نم قوبلا
 تلون يه اور اغن (لريبشتلا ةلمجدناكاللمارغترؤلاو ك| ف مووجلف 4 0 تو ىلاعت لاق توما # قعصل فل
 در 2 نب "و ١ دمام : هيا رع 04١ . منو لم |يق ارث اف سرح ريف ب م دتلاءاش مالا شرالا ىف

 نايا ناو نيوعل عرعاضزاب ىلا درا لالضءا لعائلة هلالاوشا سم
 لت وقوات قم .0نورْشيلإ را وهورلادنا ةوهتاو ةواّضلاومقأ| | كن ]ءلللق تقوض دو فى قبالاب ةدابع] تيرا ا دعب شرقا سا م ا م م صا ب : 5 00 7 اذ رع رض هنا سص ١١ سون مو ماس : 3 ُ

 لوقيمو يقام ووهدن 1 نتئنل ل وعي هوي ذا وأخ انا يضرملاو تومّشلا » ارنا لوادر بيس فاكر افبالاق رجلان ره نا دلو وت 3277 زا جي 05277772 جا تح تلا باكا طمس تان علو لس دوح اولا "تل ىلا تودي
 م تا لورا ١6/2 2 0 2 ا 1 هرل نام | للم ارساو بوقعل لل يدان ورز ا اما اا ىف ال نوي ادب

 م كلل و دنع ن الك اورذ أ هاس د ناف ابو ل بهل خواتو راسا قولين ا مكدصاو ةينلا اعلا قرب 21و ال مقاولاو رصل نحل وفذوموقفاوموق قلل | ندا ا

 ايلا ملع هلل بلا كامل اره ةريخإ يف كمال ليفارسا نميتينأغلا
 0 ل ل يسال سان لا لمصامنا عاجالا يبل كل فصال لون يات نل اكرم نلاكوباضنلا وم لهوشأو تعامد 2 ااناو هللا ةرايكد ب ء فعمل دائم ككروملاو ندع ا 0

 قاض فوه ادب ةهن1ل50ةكاوماطكاي شلال كتل فعلا ير
 نابل قا عضوه 2 داواجوماهساهدبعيمضوتا
 دعا سسسيلضنالاودو كلك مم مموق يب ا ”لضا ايسر مككل نكد ناب

 لجان لاق لف طعوضارتعااه لعبا لا نكوةلجدأكحَنيقوم مَن أنتينارحبو
 تايثا ىف تم اللاب ضحى رسفملا وا هرلكى  لاوماذبو ىلا ران مامكاو

 ل . ئؤوه كا ّ 0 03 هلع . ودعر رو

 باذ َلَّفاَملَومكمعز ىف نه نيبأّئاو أك موقل لاَ ةرهزلاوه لبق ايلي عملا

 تول و ةلف تمر ورشملا حولا لع انبي ىرين كلك ميلك دى ونا ءامإ كابا
 ديجورب ايئلاقو ضءالاو تاو نقلك ايكيربا لاك ”ؤلابلل فراتلا» فلما رلخخ ١

 قت تاولسا نك نشل رحم لا دا تلو شرالاو تاولسلاتايآ يجلب
 ملوق فلذش ةزجبا ىف كم سأد قف بم اجلا نعتاوسلا ىف و يركلاو سونا لب

0 
 1 تساكتدارالا ه ب كارسألا_هضت ىف لا و بيرطخ | نم |ىعلا م ثا اق يضر إلا
 لاق اال اقم ادب و لعاب فوتارغاو سيرت ار يدا ةرمقو ةردقلا نك ة رايك او راهسلا ىف نع ةرابع تاوسسا تولط ا ىلهالإ هام ارفع 2 0 0 3

 والظل ارسفنا يف اتي اسمو !بداصبا نم الاي :ريلض وج يكل ومالا نييك ار ةراي اي وإرلا سما يصب ةرارالا ىدوككن )قع ل لاو الاد دروع دل ل سك كباب يصب اا هر تح 4 افق ان | مدرس مالا هذب نصيف لاق فلذلك ل ما !ىز فلذلو م يايدا ىف لاق الى اعت عا"بئاتلا او ة ديف نعل كالو توللملا اند عضم رتل ذب لكلا الإ راو تاولس رض رالاو تاو ت وللب داما
 دام رلاوب ليك وق هل كد هلع فوطعملاو ىفوطعملا ني ةيط اريحا كارب سن تلال وقد يب ل يماربا لاقى كف طعم ولا نتا رظرل وق علال ٠ ىو و وهي لع ىتلالو تجرم ينير عنو اعاد لك لدليل
 الماش دعاارمابل اطال ثودحا مايقل اب سلام الش نا ىلا يم يت غنا ناكر يو لالدشس الاوزغنلا يطا ريشي نادرو ىف اطل لكم زيا داراف بكل رتلاو سمو مانصالا ىلو ديعلموقو هدب زاك ىرتشمل
 و توم كالر اءروتسالا ليس ع ل اقوا داقتعاو هسارلمز فوق ونبي مقحم نالطنو مابا ةد ارا هسارموقل لاك وف هل م »لا اني نلاق حور اوناكيكذلا بلرقلاى ار ارق الاوت ارماسو [ريضابلاقتنوابلوف اواو ظرتو

 | : كرك ب اب طيبك لع غي ءالطرب (للاعر صب ف صن سن اغا وادب | نولي ال ادب نفد ايتكالا



 ملوث حل «رولذملا ليلا هسا تاذرم# ع

 71 وف حلسس»» ناسيالا لت ابثلا ىل اىتشا نولأسياولانيرمل ايرث الاو قلخاو ةرطغلا بسيد ايس الل ساع دبل اذالا و ىلا لع وتب ل وق حلم لاا دغر و رون هسا مز يهل وق لس
 ل يق لس ق + لاضوباهإلاه ذا نينا يم ولالا حتما لاعر يختل ايلا لا نلا يلع ع اريدنتو سوقلاد اشسر قي وتبالا هيلا ىرتسبال ناف نفك بكرد ىف هرب نلاوتساو لعن جتسمإ خلا نيئوكال

 |دونتو ايرب هس اركاب ل يق جدل ب سم اان جرم انف ىل هارلي عورتا و حرا ف دخ ا اذ ان اوبخلا ثسررقتد قلو ىف دوج و هسا هربخر يك تسل هرل
 باكرا كيلر مالا كرت نال انو بس انمرن ابك كاظظفل ل 71 لبو ارتد ايغ بكرت سس ا ارت تلا روسي ريصتن لا لل وق كتم لتر ىلا فلا ل اقام ىلور شكو كام سمن مرعي سف اعف و
 شل و حشر ربدتف اسر مالكلا نع جيري نا روس ريصُت نا هركد بط ا بحاص لاق اذلإو لل لا فيلكا دباابديسي / مالا و قت ءلصلا يلع كي اي ١و 7 الواير اي الدم
 ابو ةدصاو رك كلاددشم عب اطل, سااهيفكلق د نقولا نون تم عئرلا نونرااغدا سا قونلا

 ما عنالا م8 مى وعمشاذا

 اوراختل ياس زوبجل بيلارابيرهزنقل ن تيل
 يلقن طمبم 0ةانلمارإيرجل كلذ حوض
 5مل مييولف ل الضرتمباب وقل ضرعت لص وقل ن0 ل ثردرل لجون
 تيوقو تقيل فلا كيل نهب اله نربي كلنا 519 له لاق كاب سمت رد
 ةنرلاواجلادمانهلاز عزل متهللب 0و ]وقبل اةاوعج دلو جلا هلع
 صرفت قادت للف دارعتترصق جة بلا دبا هلال اقفال :جلتعلا
 و ؟تيديف هولداج تمرد 0نايرشمل دانا مؤدبغل نيدل نلاقي

 ىرح فز + اهغيفختورونلالي لشن وجات اقا4ك2زا ءوسبةبيصت ناوانضلاب 5:
 نرد ةنادحو ىف فول داينلىقلدنعميأقولا وة رنع عفا هزل
 ون كل لإ قف ىلع بنز ةثحل وسب ىنبيصت نامانصالا نبين رنا فات لوأمل
 اذن هنو فلكل ععسو ىا ملعب ل5 لكي ر وبن ىنيبيصي هوركلا نمي
 امسك( ىلاعن هللا فنا نوف اال منجل صنال ىو هلل, فرش" فاَحأيَو نونو
 اف ئت لكسر داقلاوهداناهرو :جرطأسويلعهندابعب كي َلوفردامةدابعلا ف هلل

2 

 َْط

 امنال نيزرصبلا نمو يفو يوب ل قة اهتلارنعى هالا ىبو عتررلا نون ىو لوقو نوئلاو ميا
 مسأ يق حال لجل” ارولا دنع ين اشلا ىبد تي اقولا كولو لوق وارق ذطو ورم
 خ(لاشالا نم عبرلا فزجيالو حيرلا ةمالعا رمال علرلا نوفا لة اقولا كولو
 زيبسيلا أعنا ىلإ شيما لع و تال و علت كوب بصامالو 2
 ورو ”قوصومو | لوص وماي ب ازيرا مل هلل بارك لع ىنلا نلوم
 بلا,” ينلا كلذ تارشاب لزني م ائيشب ماش ل وقل نات لوعشم
 ماانااني! لعل اناو نوكرشلا وانو رصوملا هسا مما نئارلوق هلط
 مرو نا لئاونم1 ني ذلا ل يف هلع قس مضل ةيلدت نماذج من
 اياانلكن اف , علل لاوقا ىلاحت كدا مالك وا سوق مالك سو اركيارب ا مالك
 انلاونااذلو لا نيقيزلا كاس لوق ىف لاوسلا نع اباوج ين كيا امم الك نم
 يتوب ندم حالا نسب لو يلع دمج و جا بباون اجا نوف ولي وسوق مالك ماتا
 هاد لوصول ن كر اخالاو 9 لامتش / الك 'ىناكن اف وزي

 00 اثارت كلوا
 اهيففريكا تدع ف با يرسف اكمل وق ملا ىوداص,» لو الاريتثو ريو
 انأقو نييلسما ليو قش غلااونم 1 يذلا تلزنن ال للا تف و وعسى نك
 هب ان دلف سدإف ويل شا دش لوسلاقن ننقل انما
 لا ىنا تاب كرشتال قب اي مب ال كامقل ل وق اوعمت ىلا ككرشنلا
 (ءانب ب شلا ال تيصعم ايلا فملظنلاب داما ناى لا لتعمل بجو ولن
 باتلاب نكاسييالا طاغروصتسال واربع امجا عي الاي نسي دعا طلو ىلع
 ان نابيالا نا اكل اجب ناب مبساورت ةربشلا و ذي و نأ تبكال نادرض امال
 تو لد طعشلارسانوكارل نعي لاسسملالا عر ابل يصعملا سأل دلما ع احب
 [ بع اويدكتلا هيلو كر نع اثم م ٍةريبلا بلئرم نولي لذ ىىاوملا بانت او
 رلرملا نا ىلإ سلا لبا بسب لو نير صل ارض لق لظو ارا كن اسي الان اي
 نمبر ظن اسيالاب ديرا ناولاقو ثيمدحلاب اكس ار م الا تبرم نم
 قصتي ديرا ااذكو فشلا عم اك هارب اظف هرْحَنوا اللاب ناكء اوس

 ثلللاقاك مئاصو نود حئراصلاو وجوب لرشم ا قدصي ناار لقلا
 راسا اتلتو لو هلم نوب وكر شو الارشلاي ميزتلا نمل امد ىل ام

 دان ورتب موروق ىلا نتا مقر وق ممول كم السما يلع مارب اب نا املا | بج

 ريدم لدول هلك هياط تا ال تن احد يح [ةةمت او ضعوا هي نحدلا نم نول سو منا دا نحن
 وأ نيريمصاذيدحف كيرف ركلر شى اوكا طلبوا عرق < ص بسس 0 . ١ )رم دوصاصد) وع 7 إم تنس | سد م

 بجسد مقرر يوقع دجال كان شرا ميش بيتا راخلاو ةسعبامو بكوكأ ل وفا نال اعتدلل
 نبه فلج 0مل ههنصف يح كير نإ ةمكحلاوماعلاذ نيونتلاو :ةإيضجإلاب لان
 جون ى ير نمو ميه]ب البف ى ابق نينه وويبها وبن لصد نب بوي: قح

 ع ةينادحوةيهارأك رتحا قلد نم ل سريوأ نيم تكلتونَن ونمو بازل نمل 2 ام 3 1 تا 26 27
 ع

 يز جر مل يزج كِلَنْذَو نؤرفو ىسومو بوتين فسونو بوما ومزباَنملَسو دود 0 اك 2١مم طر درتام# ١ 7 "نييك سيم ى ع ةظسص ص 2 1 1
 ساما تنملا2ِلو للو أنتي ةيرزلا نا سيفي هبرنن ىلع هزي يور دو 0 نينبيحملا
 هل لسا كلوا كيرف جما ىلع نا ا تاو ١ رو سا ساما لول صس ناعم | لا ى هللا
 ا أنتو ةوبدلاب 0 ني الع اناضف تؤ خل مالو مهارا ا ناراهنادأط سو
 ما نى تن ومد

 هدسشسسسسحخحسسلاتخ

 ت اصرد لول لا بلل فص يارب ابان ل قدر نتجلةوادتع
 لوعافمو اشن نمل كل وعفملاو ا فرظنا ها ةيررصم او | زيبا لك امراصتنلا
 8 هل 90 فوزي يلا
 ءاغنإرر ب لوعغملاق سل نيوتشلاو لوقو ترد وجي لوعفمل اف سا" انمالاب
 مل وق و لاسر هسا تجرد ىف مصفر ءاشن نم يزن هسا ريف لوح ُر اجروو
 قالا عبرسالا و لفلان مك طك اف انتيك الن لق لب طعانبسو و
 لك قلل يناير دارس وق علم دوحسلا ىلا م هزارجا لزم الام
 يور يو ءاشي سيرفر كب تعم اراك نا نإ مل او ريتال ليل مد
 ملوث حلك ىواص» سلع يال رلع لك سلا عيل افريل ضاع
 اكيدلارلا ف شوواياناكذدا ثيت م السلا يلع يارب ١ لشرق وا يرةعانيرب اعوفو
 ناشر زرال حرونل ل يو ريف ملكا ذا مي رمال غفل ةيرذ ني ملوث حصن قف «دلولاىلا

 | مالم لعيراري ناكولف مالسلا يطعم ربا يدون اسلم الس اايبيلع طول
 مشااثنا يال! ىف نور لاو مرعب لاو لا بم يف كيوو رحل نايبلا ضخ
 تيب رجا لش اج نينسكى رجتو ىلا فلذلو ملوث حليل ل« وأ فل
 هربت ايلاد لق حلسط قو, مد ةوبنلاو هدالوا ةثكو تاسرد حيرب ارا

 أفانإب لوقلا ككمالا ىلاتيالانر هرلذامو ىو دمر ور اب لسؤال نا
 ناو يعل فييصب نت عتالا ىف سفن ضم اه الت دقو يفرش لوق واو هال
 راني تكؤو ىوم ى نا وراي ا نبال وق فحل ل للك خي ا تسبب عبي
 ١ اكياؤلا لوقلاو نسنوقلا رصااذبو طقق مالا بن ايمى دوم أنا ىندرأب نول
 صافن نب نمي نبا ناو لو رابط اهم كلمن نيرسسغملاروررجريلع ى شم
 ىرتدتهالاو ىلكا ع انسبو خي (يداشلاو نارك ّنلي كورأب نب دازبجلا نما

 لق ىلوالا نا ف نم اصوضكن ايبا نوليف حروف دج سرداب لسمو ىوم ى ملول حلمك »» ريس خبس ريغ و لما نمدولا اد قرئ اويل وم ىننا نبا ىلا توما ب انف نيررسضمل رودي لع اورج ىذلاذب ىلع
 ىيئياوب سو لوقو ووحسلاولا رجلا نب بوطخا ني او عسل او لق حلمال قق»» غش الارعز جلو غبت ا است الاوم و حرالصلا ىف ندي اكل سا نياكاصللا كسرل و" حلم موس نيتلا ىفوب اكن دو اب طابسسسس ا نكذب

 قرشا اكو انيو مالسسلا يلع اري اسي بست ارعيبيل مارب | ريطعتو مائصالا عنز لص و ضل ىفار ارض ص ابذذلا عم عطس ءل اكب بس مشل نداصو مئاربا حيد هارموت جاعد ل ث حسه
 موق لواجو صان سامبا مورق لباو موق ى اري هءأزبتسما اشف تسل الضلا نيف مهام و وقبر يتسم فرس لاقد سور ريف بوصف ىلا ابي بسب: يلع ترابا ذافّكصا ابييرتشل لف ىفنتالو هرم 0

 7 ماعم, اب دير نوئلالاأرقو نونلا ينك ماع نباو ةضدملا لبا قرد ةس وج اغا لام نيد ف



 ادم» تاجردلانع/ حب رامو مجد ّقتو يضف حرهسلا ةاوار ل ف عل /راهيرسضت او تيسر ولك عادم اشدطلا ىلا ولون بنل 2 |لوتضقلؤ ا, ثي سل ة جلع

 1 ايمثالا نئئيتروك ملا ىلا راسا 0 نا 0 د
 الى ياي نوجا حنل او ام/ناميالا لع
 دم ش اسد يذلا فنلو ارلوق لب

 ادئورا لكر ىلحلا ضخ تالا هل عيا
 بامان ناينودواد و نك اوءالبلا لطرص ىتاص بوّمِو قكا
 ررعلا ني مما ف سولو رالبلا لكربص باص بولاو رونلا ىلع تلا

 اسءايلاو ىدو يوابركزو قرم اظلا يدر شلا بحاس ىوعورلشلاو
 بحاص سايل شد ص بحاص لص" وايندلا ل ديدرلا بامحصا نم
 ملوث حكت لب يبق فلام جال حو كوي ارب اف عرضت
 ردا لوسي نإ يشنشن لا هدب ىلا لاقي كلب حمو ادحوتلا نم
 00 ات كلع ثاددص
 ىذالا م كريصلاور وتلا ىل ءادّدق الا كاب بام اف نم نوت ناو
 كاسر إب ىرو تلساءابب ملوث بلشت ىداص»» ندا عر دف ل
 ملا غلا دنع ار تبتدقو كرت ناكاؤ ا فقولا دنع لكلا خ1 و ارت

 ٌفآلا نع وبار تسالي كف تاب تلسلا اب ل وف هيثم كلك
 صل ط اوما ليو قولا سري ل صول ارازجا #االصود ل5 7
 نيو جال ثا ناو سلال و علل تكس ء! تقلا رازتق ا سل
 نا هلع هذهيرارلحلا عرار و مايقلا مري ىلا ند لل لاسر موكل

 مام مالسلا رتل, ايبعالا خرم نيل شا لو يلع يلا ءلرتفا لوسي
 ىزالامتلبرح اص حون كاك مز2 قت تن اكل ارك ل لاصخ خيل
 وتنلو نكاورشلا ليش ل ةدب اجب و لدبو مركب حاص ميءارب او رموق ل
 م عال امصا نايطمدو اود نك وءالبلا لعب صلا باصا بولو
 كرو رم اظنا للا بح اص ىدموراشلا وربصلاىرث حت فسولو
 قرص اصل بشاو ايلبملا ىلا نا باى ئس ايلاو هيو يد

 210 رسمي كاريرا سلا نات بحاص لسد هدعإلا
 مس حا الرا رئال لأ ناب تبنت ف دقوتلا دوما لاصا
 5 كلا لاق ماو اقدار ىواص»» لارغما هب نم

 لزتاىزلاب لشن ومب مصر لعشما لو نلا يطلع اه تعيبصلا
 تناف لاق عن اق نييسلارحا ضيا ناد تيل سسوس ىلع عرروتلا
 اراجو ريا نكووكز نو هيلع اوبن لف تس ووريلا تدعم الو نري
 و و روسلا تناك او تيرم ديل افاذب ىلع و فرش الا نب بحل ئ اك

 السل دنع ةقيارلا|تاروبشملا نراك ول ارا شيرت لي
 0 ل

 كم تاؤتلالا لكن يف ايلل يكوغلا ل اناد ل و هلط 57 اوررئابو
 رادبالا نماوعار اما زلم قرف تاكرلو هسا طقم اند ىف لو

 ظلام لطص او عجور تلا نم فل نقل امل هلق ل,رائخالاو
 يو الس عتملا رس ةرورصق ا زاجل و يلع شد ا لستم لوس ىفك لل زنملا
 مل وق هلال اصر» تس نرش لعشلا لان اااولاق ثنو لورا
 9 ريو واىرعلا لبا دقارطا هسَقلا ما تيانناو هسرفلام
 ترصت + مرار ص لك و لو علك لو شالا رس ايمالو اناشربمتلا

 ارو لعاتف احباب اق ام نمي لاو اعد لاهيا مع الر كذلاب عولصلا
 ةد انك ل اق يلا بلو ىلا ىدا لاض رلاو للشك! ماظ

 ىواشلا نا مترو وسلا دا ىذلا بادللا دايس تايآلا هبات
 ىلا نقف نيمار سو هيلع ثلا ىلصشلا لوسي ىلا سرا متم كاكد يلا
 رلى بلا لان غنالاق ب عليمقلا كام سبشت اوك هيلع شل ليوا
 رورو ىلإ نك سورارت اذعا تبررضل ل سلال لسرلا نالو مالسلا
 تيئواازا اناناانمرلو يلع لا لست لوس لاق ل اه عشا
 لا مباو لإ لك بسم نينار اوساسسدي ىف عوف الا نم ار نم
 استانا نيزللا نيالا تلو افابج ارنا ىلا لا قدا
 و لا ووسالاراوئصلا سحاصيدارا عم اهيا بح اضو ر اع بح أت
 دا ثيرازلا لسيف مل ق حلك ماعم« بازرلا ليس ئ مايل ب حاس

 مسخ ل نميلاب ةوسنلا ىئدار اجا هذرل ل ايي تحلاووس لا ىف تمل
 الب توم لبق لسبع لدا لمص ب ارح ىف لو كس يطع ذا لمت ا لومي

 اراك توا
 ورسم( لبىا نيب اهباوسمللوق لح دوعسلاو ربت نم ةثار ولو دامت الع لازمالاب فلو ندويك نا نك

 ”ايتسو نوروكذ لا, ايبالاوأ لا ندورج ارحل كل وق عشب ىو اص, م يقله ى ا اربي ىرودسجلهاربب نونسولالب ابر لبيت تلا تي ! ماو سقت لكلاب ورهف يناف ل
 هكا اسفل علل رم, عاف ايو همرعتسو ب موقيلى مناي للا لئياملارق ونجم ايقلاو ارب ناري للا وقت 070 , اوارب ض؟نءلكواو ربت
 1 بحاصكءارياو موق نئذالا ل صب حاص حري كو قلك اب ساري اعقالاب م: قرا اللا لارللا لاصخ عبور 0 فل ذ هءايضالا عيت عضل رم

 ه6 ١ رووح سا ه1 نه 0« روم

 مهضعب لو ل نيو ممضعي زال ضيعبتتلل نموأ حولوا الك ىلع ف طع ةيقاوخَو مو
 ىزلا نارا كة بيِقتسم طارو لإ لينه ومهانرتخ| منيت وف اكدللو فن
 نواه 8-2 و دبع ناس هيئَم وش ارش يلاورُه
 هليَنإةوبملَو ريل ضتلاو بتكلانعخ ل يلي

 ١ : 1 00م ١

 : مانملشملا نمت ىا
  5-8د ةلد 6-22 0 ا

 راصنالاد نوزجأ مل وهت ني فكي هاوس وتاهلاندصد ([مقالكوَرقَف الها ىو
 هل صووأفق دكا ءابم» هرتفاربصلا ليحوتل نهي قرط بب هلل مىَرهَنَيل كيو
 نارقلا وهن ةينوطعت لزج نارقلا ىل يلملم" ل دك لهل لق الصوأ فني ةءاق ذو

 رس د2 هرب ص ضأ رق 2 2 9 200 كاسلاز# ١

 نحءورظعأمر ىلةرنق حملا دوهلا ىلا ور لقابو نجلا نس الا نيل فعدد
 ذعملآلراي نقل ىف ومدن رقوماسو لال هولي مملح أو تمل
 دأيلأب هولي ىلوأرول سوم هداج ىلا برجل لو نقبل لقدر
 رنمعاربا نوب أ,ى ليتل, ةعطق مرت ف د ىف هنوبتكيى نواف: عضاوملاذءاناو
 كيو عنا ؤملكت اء ن غلا فويل اهم مهمْلعٍوماَسو لن ىلصر خت عنأأ,يفأم ارت نوفي
 هريغ باوجل كولوقيمل نا هلزنا هللا لقميفمتفا خو مكيلع سبتلاار نيب وتلا نيب
 فيني نيل نصم كرام هيلز تير ن إلا نهد نودي هلطا ووو د
 .21هبازنتإ 5 قيرصتلاو وبل ايلزاىلءلبقارةعك ع ف طع ايلا وءأدلإب إو كلها
 ا. قالَص لطف لنو طل ةرجلابن وبن نن ادلزلسو كلها ى للنور
 نايلو ةوبلا اعد راند سعيا ٍمب للكس حلال ى ل نمو 'عافعزم انو نوط

 تر نهد ماظلاؤ] رحمي هيتؤل نه لثم نلقل ءاشنولاولأقزو نبتسم هواها

 اوْج ضنا فينعت مال رولوقي بيزدتلا ثرغلا مل هيكريأوطسبةكرلملاو تملا جاركس
 تدار ونل لع نول مدل ناوملا نواب َلعر ورز مو اهضبقنلانيل كس

«٠. 

 3 3 لاا ريم د زر ١ ١ 0 لي حا 5 ٠

 أرق اجيال نع وربكتت0 نور تمي نك ا 9 نكءاحيرالاو ةوبنسلا ىوحرب
 2 مويس اج هلق اصو اكدر

 لمهلا نعنرب ةفنم ىذا فانوس َرَمْلاونباذا حبل لاي ءأعيظفا مما تيأرلول باج
7 

 مالا راغ ىلا دقو ىتولابتاكع يرسل نب رىس ني ادب ني اقلا نس أكواد مل حلل بيطار تنل اووسالا لتقل ىلا زوريف ذاق هذال وس ل اقف ىلا زورف لنك سقيا اىصا رسم هيلع لاو
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 ١ باذكل ل زنا امر اولوقنن اوقلاو لو ال اواوقت اب ةعلخس نو نازوكمازفلا

 قرا م

 سلا ذ ١ ىلإ ار رح تر سرس درا ص ل مك 0 قارملا نجس تو وو 1 5

 هنوف رزوتلا َبْنْولا سومان من0 نوتيلا ذنيدةليبس نمي ليم
 مييفزوك حر ىزلا دع اءامتملوت كلل كررت لي وطر جسدي دنصولا لمقر اتيرالا

 ا ىاف از كايعماو فشخ ندا نول صلو زر نقيل لرام / د را < ىلا ريشا وللا : هروح رج روللا © || رص, ل تن اي اركوماررسم ل مك م از ) زي قصرنا لع تدذكبو [ ات

 تلي تال نوبنكلار ظننا ندرس لهم نفيا ءاميعرشاىا باَلعأا م ب 1 ور 5 .مح م و)زإلت 37سم 72

 ”ىئذاتاو ك ديل كارلا علراطش | صن حد و

 0 ا ا

 : ١ 1 سل ناجح 2 هلأ 01 5 20 هلم

 ىف هيلا جاده ركل نايا رونو: م|غلا ب نسح ىىنأ الع محنلل ماتت ابدل سم 19 أمل بالك اهدا لالا انتقل مال ل كسل ل وعفم ايا دصا جوا نسم
 ني نإ رقلا رهو © نونو ثعبلاب م2 ءاوليب ليمارس اف: ى اكلم 5 ننىلا اضقفال مرامتءانتإ و انس ] ةعج دما صمم ا لعب صن حز ثيلادل !ار ام نوكل

 ا 0 ماسلا امس افنطصق كل 1 . و هلط لب ةفصل نون
 2 700 لا 023 74 ع 5 72 | حوقللع ةقاش الو ماللا مرقس ها لاش لق هلك ىداصر» تق للك
 ملبن نيَلَعلََْ ووقت انتهلب تسيل ابلانتفرعم 0 القا وقار هزم ادد 55 الا اق 171 هج اوس 2 لاراولوقكن ال وهل لربه انلزنإ
 ىل نمش بنا نمل كريه لهو نان 0 وعل “| تر وراجا ':ناريدهنلاو مال 2 2237001252 ا ا 27 ت | لوقل قفثلا ىو رانا ترحم ذعرل اولوقل المل هال ناري او ءارفلاو

 تعا واسر | يلع الاس اررقم ءانل زن | يل اعلا و د لاقاولوفت للوقود تما
 "كي تسب ضعى ايوا هبا زع عموما ىل تبقا يلح اياد رارضبقل ١ لماءايلو ج | ظرفلملا ءانل زن يف لسن زم اجالو ىلا اووقل نادانإزن | ريدقت ب وهلم 1 : ا 1 2 أ نيل در ل راس ل ا

١ 0-6 

 هلل ىواص»إب يشم ب رشملا سار تس ككل ابل 1 ى ا بح اص لص

 ب [ردقم ]عقل بوصتسر صعد لرسائل مم سا لعافلا نيل اطشا ارا

 انناهذا ةدوجقتنوىرهأ -
 2 200 ىو عاق نضٍفل اديب ب نكن الحلال ,تافاباضا نوزيجال و اولوقل نإ تاركوانل زنا وانعم نرصبلا لوقوبد لال 235 97 م 72م مهلا |١ 9 0 دل ءءالازإأ نيم ىلإ ما لوانل دن | و نوع ىلع وسو 2

 1 1 دوو ' : رو و ةغصاب للراس ن لمار ذو ىدجاب لومجم او ل اعلا نيل صفا هن السل و 6 هنصالتام ١:. رز دو هلر م١

 ىقاماهرغم نعرسمشل |عواطوقو كي رستمبا صحب قرم ةعأسلا لعل نلا تاالع ىأ |( ىثاملوك تلال ربما رغلاو ل اسك | ورم يعنى ذل او كرينا ]للك نوب وو
 ايم و مج 7 ك0 اءاو انيق نتماوقل لم لاوروبز لاو ةارونلا ةسمهما رسنصيلس بالا لزم امنا

 3 جرام ير ٍ 2 ع 3 20 د 7 | سال 0 25 را هم لبان

 زهرة لُذ تيدا اماهقبو ا وعفنلال ىلا ت ازاي[ تيس نكن 0 0
 ةناد_ و انج ا كنز نم ير ات را ىلرنجلا اج.( ادا درطنبسلوق هلك جد: طا فرج عطنا ينل ربما عل اسن) نال

 |وكرتبو ضعباو نخاةريزؤورالتخأب مابك نب |ثإكاذمَنورَتّسم ان ءايشملا 3006 | تلفن از م
 فا ل - ,الق ا 21 ق هع ولاد ةاو و27 او تر . | لاعلان ا بيجا ادصاراظما اتش قتباشالا رب نوقدصتواا فقل

 ايزل رع عروش عاملا لحال اما اطر رمل ىداصوم كل
 َُس ادصر در لاوس انبلع علطذ )عا ارك زن انكبذ 1

 دعا رز ورت قحموقتإل] اهف'ع الاركان لف نورا اذن لااهف لسد يلع
 5 ري ضخ كرم اب نيو قرم اب ضي تو صاالا جادو ناغرلاا| تايآ

 رصسا 1 201 لا 11 0| جت 014 وا ما ص سرب جر تك رسول 17 ]نانو يسع وزن حرزج او روج ايو اير غم نسم | عرولطو لاصيللا ثررعلا

مرق )انام اضن عقنل نيجي ذد نوح اونا رانا | ار اتحلطا نرش علطت تعال مقل الاعدف متر لانعاش ايلاسفن شال لوز لش وحس ار بيطار شدا ل نانا قمت سنس
 

ريا افعال لابي تشرف لاي لاق لدا ىلا نيب اديك نع سقت ف ديت نييك د داير غم نرسم ل عسر زنك ىلا نرثكا جندل 1 ندعم نئذ مالساليلع طا افادعاو نيد داصاخ ملكات يس اب منايا يتلو مس مز ةس نواف اذا لدالا ومس ادا لابرلاد ناضل زنك قا تاما نع نذل ال د ترض الا لسور
 مام بحار قف لعرلا مدت كو

 م د اور ىف ءاصرق حريم رق كيل )وطي دام فرم ةفلفص نكي ودرع بال تعج مم تيطسو اذا حابب نم نب ترعلطوس م ذافوسلس ور اولصاذإ قب دسم رعب انلا صمم فال ضف مو
 رمتلا حلطنال ان لخلل وتلا راع نوعبس نوع ةرسم باب بما, لجل نا لسة رطعشلا ىلسلاو تيد لال لوق هليل لا« مامات اسكن يرجح دعإو مدير ىف دا للا ىدوالاق مال ل لوك بما نم
 فضلاما ب جلا هرنيس تى هنعمل ىنلم يرمون لاقوة فخ اه زل احنا فت لال كلب اضملاودرسبلا ميك اوتشلاو ىدسلاو ةداق ع ابعن نا لانو دوبل مدياجيل اقوي د نفور اهب قاكت بكاوكلادبع روجينا تان بالاول اد يتررضتو لا زع نان ءز لاق مانصالا عينج نال نيس عينات نحللاقف له نزلا فلخلا مي دارقف نيا نال هلط بيطار لق نم

 ا جو لاشك سو 227 ١ ١س :
 مك هه ىني وللا لامه مهل ضرعتت الفا قرم تسل ىرضتلا هدوم:

 فيسلا ةياب خوينا نطو هب مهي زنا جيف © نولعفياول كح أمي ةضيالا فمش
 ميا



 اكسس.”اءا مرمعلا ىلع اوك نوبي ندا بيك دعب زب لرسم ىيرتاسل او. تداالا لاف لق دا معتم اقريللار يضل شمالا لال ىا موف حل كا” ندورخأ اتا صيبا ىلعاركرج الخلاو نسا معلن ارب شاملا لال سا لو هل
 نمو ملوث هلع ىدانجمدد ور وس و ا ا و ل ا ا سالو لك بكرم طرا لمجال ا زغفللاب
 ”ءدثلا ىقلبح ايلثكل بت ارجل سلو ف عض دايس ىلا (رلاثما ول سلك اعين السا لدا نست اذا دوطعتا لصسسا لوسر لاقل اق نعتما ىذب ةرررج ىلإ نى در نر لظنلال ميو الشمالى زي لف تسلا, ءاب
 سميسكم ايق نس لمينا شالا بحاص لاق اهف لوقو لبا وريم | ماتت طا رص كيو لق ف اكسفنب ةرامؤلانمارك ىف إب ةداتدحتيم ىرمو ىنانل للوعفملا نال بصصُتلا لجو طاص لكي با لك لل ديسد ءل قفص ملاوم» لو
 لاحم ابا هل شرع للف ارب ئحملاو مكي ربا نمل احلا لل بوصنم هيو اةانيد لوف نيم لدم طلو اغينص ربا لم دل قو ريكا ورغصل كم ايقلا مصر روزا لا رايلا فيفا ةروسلل هذ ةفوللا لبا و مكانا نر خب اوبددأس
 تان ساريا روث هل ىواص»ريقيقحى برذلا ملاعل يشل ب يلوالا نابل برجا تال هيسنلاب وج !ىإ رسما بايءاو ف ءايضالا مسدمت تاب لكشنماو تل نيران ىذ ندي ل دامو ملوث هل رسبللا وب نحمي مهول ار

 (ايفننالا نلإبراشارزيعبلطاال ىا ل وف 0 ىداصا» ابرز يضفاربا لوو برو ىلا فارعلالا نفد انو ىلا جا مسك سوح رح اي داغالا لاقال را ولو
 هكساةرزادرّتالو لو عك لك م | لاير يمض :ييتو ىفل ال ب لو عغيكو ىقنلا

 ظ 0 ! 0 1
 ىردارزورلو وعن ىواصا» درا ل ١/ ليس اوعبتا نمئؤلل لوقا | ريع ماس 2 مو هنأ: جتك 1 و 2 1 تلسلا رأللول ماك 2 27 7

 ملوق حُب ازب ف يكت لكلا ىداصلا لآق هك يول ديالا ريس 1 ل 4 0 تم : 0
 ليتم نمو مالسلاو ةرلصلا طارد متنا رالااد مان شيد لانا :("١ سف ره قد إلي ش مق ازين وصقنيم نولي ل مهو «ذازجو اهلل

 ورهو يف بسس م ليل رح انباء نب بيجأ ايقلا مي اا لكس طور دن . اي يوري يبوس يو سدو موو رسل
 زو كربلا ذوو ةرشايملارزوريطف فب بشل سلع لو مشيدا و ىرخالا آلا ىلا | هرم ناك وعأو نحبه :ربإةزمامقتسمأامَك "د هاع ن«للبب د قسم طاع

 وقلب قم ضالا فالف طحو زئاورو لوو عل ىداص»» مقدافيال اولا |[ 2 مصب ل < 6 رورو 2
 انور ايف رضل ايف نحف ري لاب ال ايضا تسيير نوم اميوزارح ىايخ و كردغو جنم و دامت ودق نول ص لفه نيئوتُملا

 و 7
 ماي طا

 07 1 ل أمى لكو نص عب هلا صول اك يلع 1 ةنالك و م ل 5 ء.ا١ ٠ 35 5 ضال ب اوال مك يبول ” 7

 1 مدا ممل هنهز/ م نياسملا لقانا ترد ريحوتلا ىل كليو كلذؤ كل كيرالا |
 7 0 1 ا ,علاو| اساؤ ثأر > | ىاروععلا خير رس دروب فصو ضي هاضع 0 222 26 مور ماع: ١اس 5 يم

 ن(ئ) تاي ناثلا ملوق حلل ىواص مد زج يلا جمسلابف فارغالا لبا ا دوس 1| الما د طب ف ل 20 با

 بطال 00 ا
 تاياكس باور يف و سو كام اءار/ أيا وره ىا تمسدا سو نات ام لون بي ةنوأ نأ .٠ ٠ ل. نائم ماءوا خدحأأ دات ١. ١ فانه رف

 نيالا ما سان مل كوبا لل ل 5 ءايئاضج ب وافي ضافي 1 2 ِ - 4 2
 كاراقترسلا وح يدا يلا مشياننال القول سل ضن اسال . (سظيل ها طعاوت]ةقورب نحل وبي كاذريغ وها جلاو لام ابرد ضن صعب

 فلنا لكل اكاذؤل ) هلع للورد طاع الع 5 1
 رخا لاوقا يقو مارفلا ثا زيددصم ماى ةركتسسا ىركذد باى | باكل 3 مهل عبسي نينمول وعل نو صخر ذر اوولا عبوس 2 نإ ىصاعلاووكسم عيطلا

 د نايوالا ؤ دايك لامع سالاو نما نون ايش ناهس ءايلوا او حال سمانلر ١ 1 كلاعلام ٠ #0 8 نه هلل

 0 يس ادور 7 7 د ّه ناتفادتأي ارسخلا اونا ةرقلا نعيها شمر وإلا ةيكم فارع "لا ةروس
 راسل (ىل ل لا ءاييلا د راسب لإ 0س 1١ ينرطلادا ييوضم وب م١106 ا كلكذ ع مم و ١ عام 21701 34

 نال لازما ل زعفران داق نورا رتل صا نورد يرسل ميو ,نيثابلاو 75م ل ميانو .اع لفه د دا رت س١1 2 . 000 0 اسر هس ارهاب ةدارؤولع | هللا نصت ول نضر للان تاي تسوس مخ

 سنا وا ىلا اس 7 ري لازلو توب بزذتن ا ةفانغ غلبت نانو قضم 26 ا هوب اراطخكيإِو

 لا فدك نور دك ان ل ضو ووزتررقد ىدانميبلا اداضي 0 4 5 31 9 ا ٍِ لت ا خ0 01 . يصف فري ةيلواطد ىو دل نعني و70 0 رولا. 21 ل طعلالقؤبم تايم لقرب رك يل نهال ىال لاول هن

 تا عوضا 02/01 تم لال اكس اق فلان اف لصالا) وأتلاءاغ داديقنوظمتنوارلاومأت 0 |ةىلاعت
 ثمل سيل نول ةإ ىفو عرراشملا ل قم مثلك ابسحاص ارا اد | 00 ا 2 5
 تايلاذلا يرضتو ءانينورادتش الام ةردبشلا راق ن لصون ىرتا عانس اع يكل هاازدل يكلم ابلهار براري نر )وعشم ةيربخيعكو ةلقل اريثأتل ةشئازأبو
 رالتررصم ا سا ريا امد ملوث هلك «لاازلا بيتو ءانلب نو رلذتد ءايلاب . 0 «لت)ورابل افصن:حل ةساتز قلاو دل نوقانم 1
 كامبل هلت لايق ان ناز ادار لعالاسأ هدأ رعم نايم ن]ورابل افصن:حلرتسا :لوايقلاو ةراهل ,نومانم نوارة مهو ايلات

 ا 0 5 2 0 21915 ناةلةاب مه راس حبل قمتم 5ناءمفاَرأام ةمول سل اهءاج رمى مجالا نالاز ذاضماررو أ رتب ارلعح مو فود فاش 5 2ص 27 2 2 هور ١ 5 م 2 انام يي 12 ين 0
 ”/والوقل اب 5 ام قاب انر دق اغاو لبالا للبرال كلبي نا انربت م الو |« .ءاا( ها. 1 60 11

 8 هم ال - 7 > ءروُل ىلا . و 0 5 6 2 ني ”نن 5.16 ها ا

 ثرى كرا تنام 00 0 يس عب مصرع ضم زبك نيلرس ملا

1 

 رك ىاار زكا لوقو إرغا لماإأ هجو نم واما _العاو َ
 | ءال ودام لينا! ائاالو دايمن افابلاب« |. و نآ ل ل نازيم ارقي صلوا لاجل نو واول عام ةيلا خلا ممهلا )سرا لب! نتد نير
 ن دق لإبالا كال يشقتلا قب يدق ءاهلا ل وتغف ةّراؤملا بجو وجو بيقعنلل ١ لك قل لمثل د دنا َ ل 59 2

 ... تنسو يل اريغجذا رئاراوس ب ملا نل نلف لو هلل امألام د ددصم ١ ش ْ دأب لوا كو قو دال كال! تايمز فالف علمك . م فعلب نا لرب "نانا فزنا معن بارو ق سرايش دريت, اجلا تدل نول نصل دعلا رمل دوره دركن ل لا وسلا دوب! نيموكن اكديدخت نداكأتن
 2م لاعاويسح ةروصلروصس يسوملا لامعا علا ىف لاق رفئاوصلوا لاغالل ل وق حلل” لسلام, يرلسملاو تالا سا يذلا بلا فو ى بازل يضل نمار نار بنس يداد با عدكم ينل اوسار ناسا ومد يش اسر لبد
 “| اري هكسو ميزاوم عل نقلا هزي و لا مواوسقلا ور لا عين ميله لدلاو دصاد نايم ىلع يتلا هول ني زوم تابنارهن الاد امن نع يتلا موي تحرم اانا سلا ىا لاغالا نود ىدد ريوزاضيلاربلال مف حررفت ةرايكو اج | رسلات بنل وقلااذبو فعلا لان ماعلا مدر نز ياعلزيرلع ا لصدملا لوس لّسو جوت ابعلا لاا رين روك لا ضحتلا ىلاووعي نزولا نا ىلا لوقو آس ايع نيا رك الة روصلا فكي نزف يبث ةروصنف اكل
 5| عضال نوزوم اننا نا قاد لال اسال نال جررخ نول يفد ماولا هلم حبا ظفل عروق بيرعلا ىلا حر ايزل لاقورخأ زيي ل وقلب نلحالو نايم ولاا لاعذالو نازي ب ولقلا لاعف ل نوي نادجمالف
 مققح لاذ غيت ى طذللا ءارتيا بج ف تان ع اءافد هرج الئ عم لكلا لئرزئترنكييلا راسيلاما لو زظذللار جلخ نضل ورعلا بجرت هرجرلا هزي نان لصامو ىذارلا نيدلا زف ماهالا هدو يلا عمت سك شالو وزو يدا 0 مابك لادا اب فالي فقال ذعار ملا ىلا ع اا كيذا وف شنان( لادا .يزاوملابداراو نار
 رص مول لصالون وي رلوق علا كو امر وسسرل نيف مو ضر الا د تاومسم اممدص١ ىف عضتو يف ىداتضل» ناسسلو لوف لا زيلا حطصوب لطم ع ءنسسملا بانك ىاكلاللا مرا ١# ثيسدع ىف ملوث علل »+ باوصلاب اريد او مارلعلا

 لطم ًارتج كزولا نون ايا ويو لسرلاو م الاس كلا[ راو لما ىذا ول ةفصاو ور ٍؤ ثدي ادت نزولا سا نزولا فص حروق حكام نيت انزع وتو لج تنزف ملي مارا لاسيؤا ص

 عل



 ىءايطيبا» ن ارثصوا وروم عض ل وا 0 هل

 تالا تيِلسلا ةطفلا جيس ااورسغ ايزل ملوق هلع كراس مكنات
 كة ا 5
 ةرئازيفوارلا ارب ررجشمة زها عف اننرعو شيعم عيب شيلا عمل 1

 اللاب مج اعماخو ب نعد هريع رانا
1 0 

0 ْ 

 0 0 1 نا لثوار يخ دوك ا و 5/ ط

 هَ - 56 2 اليد فر 1 ١
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 0 زر اما هلي ل« قايل تا عشيرم نا
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 يب اونا ببسل نكمل طق او يش هم

 هزيل "اضاع لاو ملجا)تيموغامبانلك ينل لع الا يسلم
 6 ين ولولا« 2110 راكرصل مالا نادت
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 دارتجا ايش جا نال ول ىلل دعا ةنز لعب ورخا لغرس *1 نتن كانا شلكا نافذ هئدعبااو تدعابلل حنا خباز انمب' لع ا نار ب لا اربل سنا سس مل وق نلت
 عطا عضم تريلا تعض ءاءاهيفربي لف ءاملاذف ايلا يلجر لري ناشطعلا لجرلالصا اجيدصإ كلا ةسوورعسلاوبا لشسألا ل١ يلعالا نسئشلا لاسماء الدالاد يل لايتم نم احتل ف هلك

 أرح سئس ارو خب اجالدف سايعنبا لاق ل وقفا تنوع ذا أ ارا حسو املا لاولا سماه يف لالا ودور ة رجس لأ هيرست هارت انس و ورع اب الدذ قاتلا حم ذا هالو لاينر ين 0
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 تسهل 1 50 امم 1 ل 0١ مير | يمر مو بس 9
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 فتاطئالاو بفاطرسر نافاداذإ يفصل 56 لوقشرف ىف تيصكرقب و ءشس
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 2 أرب لق نيب 1 لد - ىاقيز سا ب تدرها ري زدص لك

 | قس لدالاو مب اب لم | وع لوو وحن ريو َقَت ف هزكررصل تنل يضإ رز
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 | هليللا» عراجبالا ليا حبا” ضار لعل
 1 ريو فوري الس أدام مي ّ نا رنا ررك د بالا, لبر ابا 0 لاو برج اكن اوبجلا نمو ناتللا و نطعلاكتءاينلا نمر اىتلق ىلا ىاودابعن جيرمارلوق
 "ناين مثلا تارلتملاو ميزاب عمت رفاكلا نارراشملا نا لايام باوج ازيد عيل نيرطلوب فدل كري اشماءاد لصالا ىاناتئتسالا لق لل ىواصا»رتمركلا مدعريعملا زوجا يورك :ةاركلر العلا ني فالي يف :ع



 لالا لح اننا لكل هسا ةذللا بسب س اكاد ةشحانلا نا منجم لاقو ىنحاتلا دايتضا لوقا ازين نلا ناطلمس مكالاورقيللل مسا شمحاذلا نا عبتتجمل تف ئالاو شحاوفلا نيب فلا ىف ءارلعلا ىلا ريصعلا ل ث هلأ

 مات تحابم يفور يطا ىف ضن اذيراذصلا 1 7
 هم نيترو ىاةرمملو مالاورفا مور لكن سا للعامل لكل وق هلك راد » ريغ كري ا ىلع م لزتيانويالذا كفوا[ ت اور هل بيطخ مدخلا لي رابلا ىلنا مركب هورفاوربكل امارعلا رم هلع

 فناتس نومدّيتسيالو لق داذا باوج ندرخاتيلال لوقو عازل ةفاسلا تءاسلابدالاذ سمزلا سالي نمسا :ءاسملو علم نا؟لوملا ةدشل ملا در املا نوبطيلاطدا تتقون نورخ ايبال سا وراسي لو هل ىداس
 نيل ما ساطخ از مدا قرف كك كدا ءاورشلا ىس ترن عل عا لبا ب يلب مادنتسااد اتكيت ارب باو ىلع ولعل نال درفت لبيع علوش لا لف ولسمو
 طرغل ا حيلتي ب اهيلا تمشى 5 يزل. ف هر ىداصصا7 رجل يبت ع لج ا نم بط ارنا نال تلاسر مر د يالا هذب ىف دمليلطدللا لسينمز ىف نإكىمدوصقل نورث نانزلا لول نيم ةدال مو

 ع فارغالا مسلسل ل مادضاولو ١ ناو ليتات فردي فر فار نزلها لل
 لو قل روعسل! ىف ىداضيبلا »مرحبا لالا لقب جاو ال رئارما للا يب

 مولع سدا لونا اوورصاو بارما كاكناد عمجا احول لس لاق ولا سس 2

 وما لعتم لس هع ع انفل هرخ للا هذاك(لا لسمو, ءانالا مافنالا 2
 ميفاوهلتخ او وا لف ملوق هلش لكاس مب ني سد كل ىلإ ال موأ ساي ملرق ف باطن 3 ١

 انها ةقرزو هوبولاد اوس /رب اكو نشف برازعلا نم بلا, هسرسلاو سا للا 2
 لاعبرسدا لا ةووسمجو نارسلا لك سرتفي كلب سلس ابعن با نع يطع اق
 7 1 اقو ةدوسب ب رشا لع ويك يدا ىرت علا موو

 زحام كرش, هيريرا ناو وه نحل ر يعي سانلا لاو يبجملل
2000 
 نم ياذا نإ تونمأغ ديفا ] مد فين يلع نوم نفسو عاس نغ نوري
 01م و هلع مل داو لذلاذلا نقف كيلع نوصي وانو لسيدي
 "أقلب كرو اماونوؤيمق ايعاوربوناو لسا ينير اون نَنْبِرْلاو خلا ف0 نور
 بانيو يلارلولاوكيرمشلاةبسنباْيولا لكى رفا نول الو ا نسط ند نإ ب
 لج لاووزلاهانوفحلا جوال بل بك سرك ني يصلي كياوأ نقلا
 نين ربعت نورس انيك مورو ةرمن موق كين[ نَلسر ماجد قحتإ ذرب
 لة وايل 220جم اعمل قا ورك ومهرتملف اك اواو
 "از نا ضال ونجل نب دووم 1/1231 ةهقلامورعاا لات
 ]د 7: : : تيكلرأنلا هلأ تلح د ايطاواخدأب

 تس معا نمل انعلاو ةدانقو سابع نب لاقو ةداحسلاو ةواًيشلا نيممكإ
 نرسل ف قف بعادك ل اتدايطرك رشد كمر
 نول يس مب ف ويملول حلم ماء انلسر مباج تيففاذاذ راع الا لاغاد نااذدالا
 هلط ' ماكل يعبأ رتبي قل !ى م ياخ ىقحو لسرلا نم لاموبو مب اورا
 لل رومسلاوبا ءاينرلا ىف ارنوريرئن لالالا نيل سان وكرت مل نيا لو
 11١ م ذادعاد راع ىا ما يف مل/لاعاوفشد هلة زاج ذرعا مما لمع لو
 8 روش ذو اذ ان مرقت حسا نشلالاو نجر نت نم تلظرت مل وف هلك
 كك ولا نضل لي تدع دانلا براتكل ليل اع

 هل بك مانت سرانلا فيس لش دلاربانيو لوقلا از. يما قوبسم باسم
 ةراشما ملت لوقو لوغدلا ىف هساارإبت قا لوقو نيرلا ف #س اايتخا تعال وق
 هلل مالا عم باطتلا نال ليثختلا مار الدال ىل هت لوقف مزإلا نا ىلإ

 متم لكل اق ىنشب اينعدسدا ىضر سابع نبا لاق د دال مكرخأ تلات رق

 ماوس يذلا دال نايزلارخأ سان اكن يذلا مبرخا < اتكدسلا لاتدابلو

 ةداتلا إل ند مادال عر تالا مو رانلا لود يرن لاق نسل تام للاقد ىلا
 زي لانس عادوا لكم الواد مارال ةد فو ايلا نولغرب ةداقلا كا
 موال علفسلاو عرابتالا ميد ةلزسمم بار خا ىرشخمرلا لاراب لى حلاو ءلض ار
 رثآ ثان ةزخأ حل خا ن دا لك ءاسورلاو ةداسلا وة داقلا و كنس

 لك" ىرخارزد ةدذاد ديتالو ىلاعت د وقكء ل ضاؤلل ىذلازغأ ث ينال لدا لباس
 الان لسا هتداينو ثلا ضيعضقلانم ضعضلابوإرملا نا ىلا بداشا انعم رت حلك
 اا هساميذ 24 عل لك" ةصاوق شل | لسع ضعضلا ال ىب اني
 داؤ نييك الف هل »مير يلقتو ميز اجلا ار ملي ولي ةدال
 اهعال عاب باكو يو راؤللا حر اورا هب نحب دع |( ضرار لغسا نب

 ١ يسير نيلتتا ىنرمو كمل نيرا لاعال حاكانك د ويلع اأو ةزتكلاو ني ايشلا
 رؤادوباورا ىدةشيرم فديوا لق لسن ىداص# ليون باسساواملا ىف نبل ى

 اوقحالت 5715151[, الضااهلب ىلا
 واصف: نوعونلاوهو امج ىلا رجالا وه 2ث ةاديوجأي
 فحطمباذع ف حضوبنمووكشم لي ىاعتلاق نراك شا فسرغم اقضي
 . مك101امفوتر زو نال تلو نرف لول اويل دل هولك ] نكح
 باّعلاوونَد هل ىلاعت لآق ءاوسوتناو نخل انببسباو فكن مام كتل ل ضف نيني
 يائاونمؤي ملف ابحاوربكت اوتكتساو انياب اوب لذ نيالا نإ ت نوبيلت كامي

 كي اعز / ْ 00 2 2 را و 10907 92 اهب نور وصيف اربونعو بأ نفك ىف ملا حرور كولد لما نا اوفر باع نيابي رع
 فالي ١ :طبن مت العباملا وراي رس ذأ ع "لا باوب جبل عت اهب ىو اهيل لاو اهسلا ىل ١ | ولقد امس لك رم رعود, جفت ينل اهسلا ىلا

 نيجي ول : اهيلامقك شط مي راو مكب ايعال 0 0

 7 ليال خيرحف دوم دباسلاوامسلا ىلإ -وربرعصيو هل حتفيف ١ نيؤملا

 ءازبلادنكودبلون.ازاككن كيري غوهو ةربالا بق لوم وس لمجلا لخدي ليك
 راسلا نمديطغل نشا نو شارو أبي[ 4جنو مل رفكلاب م نرجس كر

 اوامحواونمأ نيل هني تيكر |ءايلازعضوتمنيونتو ٍةيشأغ
 رهن: يبو نيب ضارثع لمعلا نمايرقاطو وعسل اسفن فل لوفر يحِلَض
 ماي ناكر فورص نأ مانجو نو ني مف متل ابد أكيد

 م انكاوبتلا لوزعتا لوقيفو اهسلا باو 7 جفال طوعا عش لوسأرق مر نع
 تبا ولض ديالو ملت هطلت اهلا" ثيدك امطصود عزت بالا ضرانا ق نيك
 ىف لافتا سد سلا مف لشاب لظدي هسا - طايفلا مس سلما عن
 ىدانيبي يلع لنضقوت اان اوت نولالام تكد ةرمالا بنور كاسم ا نيض
 ةورعل باد لوول خرولولا طايل مس سلك جو ريكا نولخريالو ناذاا ىفو
 ورب طاقيامطيت اوطايخا ازا لاق ةربالا بتتت طايل مد لالا نمركولا وجو
 منال تاناويجارماسس نيب صركذلاب لسا صخ ايناو بالا هب فس ةربالا ب دارح ا
 ةدءالا بتتو ماسجمالا نول لبا يبرر علا دع اه تئاناويبلا لامس نوم

 الام قيل جبال! بتل لاسر ىو لبا جرولو ناك ذذانلا قييطا نم
 تسكب ارافكلا لوقو نارابتعالا ادب بحرف لاب للاجلا لن رتوملا ىلا تسبش
 لا نون اوف طصام فوم ءايلا, نم ضوعرل وق لسا ٠ ولعت تم يسريا
 ات يزاول ىلا ان علا افلا تلا
 ممالقُأ كلذ هدازفريلا عر | ى انتوا حم انيلا وو دصاول نسل خلا عجباو عجبا نإ ليفتاو وبنك ب سبي طرا وجد يوصل في فمنك لوكيل اوف نذو يك اوف نا لوي نا لل الد

 ركام ا اونمأ يذلا رلوق ةطسط ريل, لام از وكدا تقنل نيو ظرف و ل 1 ا راو نا
 يلوم ا ازب ةزجلا باص فيلو رجا وربخ ا وأدم عد ارت ا تقل ضلك لوقو يلع ف وطح حل اولكو لص ونمو ادن لومترملا مكاو بال س كسس اهترناحجسرتداعرلع لكس نيسوملا رعد ب معبتا نزلا

 ل هلم بكم ةدشلاد نينعلا لاعىلالءلوبسلاو سلاح يلع علانالاردقيلا عبولا تع اهعسالا مل هلى دام" مين يلكال عسا فوزه ابارلاوربخو [ف لكمال منيل اقو غس املاء ثكلاترضملا
 ا هاك برلين لا ىورقن فيك ال تضع نبأ ناددد تيكا الد خلك لل اي لدم 0 0
 للا لبارو رص نم للا عررت كحد عرف مكب تنجب ولو مكب |1) سم نيرطتس نجلا فس مكر انتل سس لك زن مك دود تس أزثازل ملول كس شاص "اكد الع" نلادبعلا هذ ط ىف ناك لم للحس بد اف كاف ل كعب تر

 لايسواللا نيت مقل كر ا دعا لكنا

 تعفو
 ديكو



 انعدم روزا لاقسيزلا ىسزلاو در ناد ماسر تارا اشيا فضا يل قد يات ررسس ل نان لف سنو رص الو تار لاو انقلب يتكسر ايزل لأ دل
 نم ! وبر شف نانيبع اهئ اس لص يف رج ايي ابدنعاودبو هنا ىلاوقدح اذا نيل لانا الإ هزب ىف ىدسلا لاقو ىداص -رارجلا تحن يرجأر ادارى ا ساوإ رارج بابي ى ا مب روصق تتر ول هلسم ماعم »لق مكر ورص ىلا

  8يآ ٠»

 بميطخر انيرتباايووعومانإسأ  ياربال لو ريدقتلاو هيلع ىرتنلا كمووبولبقا كالدل مل 0 اربااردعباو اواو تشي فر لا ةزطغ مدس سيال نما وي هدد ا بلش از لأن مدددص لا عرزنيفاهب دعا
 | ريااوتسافاوءاصت نادانم ىدانيالاك ة ريم ىل ادريس لا نكد نبا ف نري ارشلاازب لس تن ا 04ه بيطخ# ء اللاوارساوب ىدانل اواودؤلو ل و هلع
 نكقازرلاربع ريم ب للا ديو مي ارنا نب نك | نع راج نسر مرخا كثيرمازب نول ثلا ارو مسوا نجا لن ااووؤلو لق كلذفادبااوساتالف اوم ا ناو ادب اوبر الفار بش نا كت نوار باقوفا نا لل ناد
 ايسر كزتسلوالادصإ نمار سو يلع دل | لسشإ ليرلالق لاَ ةرهرج ىإ نعد دداع وفم دانسم لإ اذهب ىروتلا نايس

 ا
 « هلا تجسس و :

 ودرب هوصو 2و نيو ايدل

 مخل مرؤاولا ىف لسفموا هنا ىل ةففنع نأ ودول ىرأدير لس تدان
 ناانيلبنو ايراد لاب تكة نج ابكى داو نول ميمي 2

 كل 7 لع و م حبججوو 1 3 : 3 ريل يل مهحمسا نيفي فل نيب دوم ىالن م ْ اا 22-5227277 5 0 ١ اذا بازدل نيت كربلا باذن ماندو مان لجيل

 عيب وشو فارعتل ايفا جوس ليقزجأ باحوانلا دتند/ ا رطا ىأ عيب 6 تور لف 9 1 تل 22 ريا مست ريو
 مانلاو اره نمو نورتي نيد ىف كما رسيول ا نسح وتساب تنم

 أ ويعبضوم ذا مهل مهيؤر) نير فكللاه داوسقزإنمّوملل كوعبولا ضارب ىشومبمال تلين
 ف نجل افارعجلا برص ىو نيم ىلاعت لوكيل عولس ناد دجْل بكك |اوداتو اع
 وعم ايلا ىوزمجب اج ليرب مار ؟ل الا مهعمطيمل نست لاق ىلونم ىف ه نوعي
 اةلومكل ب فخ قف زجل اواخسدااوموق لأقف كبر مهلع ماطذأ كا نمهازيب لاق غتفيزح
 عم سانلاى العجانة يأ هج قلّة فار جل بلح ىف ص ترم
 ماو وفرت انلارححا نمل فرحا بص( ىذا وه نيل شل موقلا
 نامزلزتكابكتساو ىل 0 َنوريَْتَسي هس ادومكترالوا لالا 2ك ةمجرانلا نم تى
 ملليقرقومر ها يئن ياس ا ؤسض كارا شم دال نداقي
 لإ | منا ول دو لوعفلل ءانيلاب اوان قرثو 0نوت ناوي فون 2 اواحدَأ

 اقر رايوأءأملا نم نيل عوضا ناتج ميل ءاوضقا ناتج ابححارأَدلا بح ىداتو كا ذمهلالوقىالاح
 ةايول اول /يداو لخلايا 0 نبيا لعام عنم مرح نلت ]آولةماعطلا نمل
 رل لمعلا ببال راق كدا فب انعم ويل ايلا يحل
 ءانيب: ايف نأف ييعملها ىو جراند ع و م
 دز ؟رحرو ايلا: ىرشم يف لصفا نيملاعىالاديول علك ريعولارعولاورابخلاب

 تسع زهيد ماناسؤراةندلادعار
 | أ,ةلالللالول باوج فز ها نه نأ لو ىِرَبَبَلَتكأَمَو هقازجاز لمعلا نفاد

 با نم لزم فاك ثري نكمل |ءاؤ د انلا رس لرسم نمومما شيري فاك ام اف دانلا ف لرد من
 ريفا نا[راو عضوا الار حض عش ارل 5 سقا ذاوى اع شارل لل

 ْ قرص اوقوريكوا لوقلا ريب اود ى - ”ناباووؤلو حل او لم آراملا نم انيلع

 ن ولعت وتو ملوق يكس ٠١ ةنجبا لش "ساو ؤدو ئعملاورادئلا ريض نحف ىلا
 دس او مجوادتبب نجلا ربط ا ىلع ةرايشالا سا حلم اعلاو زنا تلاع ومروا ءلك
 ةيكور الف شنإ لاب عتب زا كت رلصصى ا الا هرب قع توري اوفس
 نا بارا لصاعو انردوقفموبو حس ىلإ تيرم لشاب وبب ثاريملا نا عم كلذ لاق

 راغللل لزانم منيا ف قلغطب | ناز ع شوزملاو ثراولابرانلا لباد نجل لبا يبشمى
 هم ثيرو زاك عنب لبا لزم لبر نسمي مل ل ثمعدحلا قدددالمأ ياي
 نديموملاورايعإريمتاومارلوقباتاوم اش ماس افللا نابع شيز يلا محلا قارا مح
 يرد صمامو جيببس بلا نولعت كابل نش "تملا ثري انا ميلعلا نيورايحا
 دنا لقي نإ لاقط وريلع لدا قلما لؤسر نا ثيدك |قورو تلقى إ بسس ى ا
 لومييألا ناب بيج تمر سا قرضا اناالو لاق ا لوسر اي تم! الو لترطدع|
 كتسدانو مل نيش ىداص»" دغررجلا لجأ لئل وش يدىلاو لعلب بعمل ىلع
 1 و ا رمال
 هكلازبو مإراربلا(لوصو نم خنر |, الق ة وامل قراف مايقلا نب بج |دارشلا نوعم
 2 ب عما ةلياقم نالدانلا لبا دارفر سو لك با دازفا مورق لكم
 ريللاو خرا تيلجتلاواهرفو من ايفشلو ىااري تمل هلشب ىد اصرءد املا ل

 0 .وبودانبل و هلل سوم اقا» كاب
 ايدكالا ىلا ةداشا مدعم وف عللس لمس نعل نإ ربهم أ م ذا تمس ندير يس
 لتكن اكي راو يوحى حبل رق ليدب لام اهوفف ن١ نلبي ىإ ةجوعم تمي دعم
 بسهذمل ف جلاب و ءبصتض نكمل نايعالاو ىئاعملا يف نتلإسكب حروعلاو لبد ةيلوعتملا
 ويروسيس | نايس هفاضالا ف ازغالاروسوب لفل وق علل ىواضيم م رل اه طناح لاك
 . اراب اه كا نر ابعلا عوج رديفتساف نجا روسوبو دوق ف لزالإ سف مف اال
 ماقتر ال يرلا فرعرتمو عقلمملا ناكل وب فون ئبفاوالالؤ فاوالا ملينا لياقم
 نوفل وص | نال فار غاروسلا كلذ ىئرسلا لاو ايلاف هرج مو اوسأر ديس
 ىدسلا لاق عذجما روسو: و لوق علل بيكو ريل ٠”دانلاو دنا لبا عسا سانلا
 ميشارجنا نيذلا لارا ىفاودلناو سانل نفربراعصا نالاارعاروسلا كلذ كك
 م اين تيصقو مب ايسو مب نحر وتسا موقوب سابع باو هونزم ل ا فارالا لأ 1
 بيدي اشيا ربا ىتتاو "ماو رانلا ني انمربب تزداد نبا ل
 داع ل اإل لبر ل اع سلا لم 00
 زطاوولارصا ب لمريم نسوا مك, يسمو :اصءاوتسسإ ل مبا الوتد مكان | نا
 0 2 ل
 تسيدورباو غلو فارغالا بام )ب لوا لاق رتأيسو رتانع تروتسا سكر يل
 ماوصل كك امو نابل ةاصعا لفات سام يارا

 د اور نرد مطمن اكموق ليو ةريخلا بايصا لي نيكشملا لاول ا ليو ني انس" |
 لق ىف اذكبساحدشلا لع الا معطل لوك هل كام راسي نط سسئ ركب اع ىلإ نب ا
001 2 
 ورم هللا ىواص»» مالكا وه وار قصب جا مزكل ازا ى اير بلع علظذ ا
 ووصتةييظرانلا لبا ىلا ميرقن نا ىلا ةراشسارقنلا وو ف رملاب ربع م داصلا تلمع اذا
 3م قربتنملا لفرق الل ةرسسريظفرلاو منعا فالك ظانلا كلب او بازيلا يود تال
 اما كوخ[ ملوق هلم ىداص#ب يي لسا هبا باح ووايد لأب فلاب
 قىااب هسإ جررصلا, ينو رف دا قا رات

 ياس اننا عمر شمر وق ككل وعسل اول | نا لوبن يرتسما مر ايلساو حم
 فلا لا كورت فاو اد ل لي ساونا لاهلك
 مانت باجنو ناطق البو بي ا رتل زاك ل ينام ار اعضل
 ىلع ما نيللى ا ليئرق لو هطعلم لاو بيلا :» امن مار انلا لبال نو ينو
 لاعرلوقوين الجرب الاو اساسا ىقنلا ءلجو لق و ئرتباشملا لربي شر تداع لك نانذاش ناتتارفلا نام ايد ا اولضدا سيد ملوث لمتا» ماسنا ف نلف هزه اولقوا كل قالو ي  ةراشمالا مكانك نا مسيو فاوعالا باحصا مالك يقب نماز لف شدا لضخ ولضو | نبأ ميد مدع

 ١ الوتس لولو اولتو ا لع اسف ني يس
 عقم انبي مكر نا هسا عرداشملا ريشي ارجل وف حل لم ا»» لا سيق لق ىلع خيرر#ضل خا ةلمج لوقو حاسم ميذ

 | ىلاعتر تا فحتو امل ملايسمندلا بلط ىف از سسغ نيدلا بلط ناب وجر يميل ا اييشم الا هذب ىف تبعد ةرشمف» اا ةوقد لاملا
 1 ا ل

 2 رييروحلاوبارورمتسا احا ساعت نادتع زمام |

 اغلا مالكذ ل نايلرع تطورا ذم تما لالا تركع زدني رعب لااطثا لال كلود عر اذس مال تذاشل نزلة ىلا هل انما فذ
 و ب فرعي نا سميالاع بلا ف معوبإلا علو اوبل لوف لسد لما" ز نيج يلا عراطتن العذال ىف لح 0

 ةرثلو سطيعلا سو علا لاوط ىف عمت : لارا ةاي هدول لتناول ل قي سن ةازندلا ايم لذا ايلا ايل مرد ,” هلت ىراصت ١ ب بلطي نإ نسمالام, حررطلا بلط بعللا
 راشسا رازلا ىف را نك مس »| زب اتلاوشال مبان واف لاق تافصلا هزيئبداذللا

 نير اناكالو ىااوش اء لع ف طخ و 00 درا داص انا و انتم الا مدع نك انملا لاعب مب وت
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 لإ [مبرق سوريصمو غلا جرم ىلواعلاو باقتلاو باوثلا نبي لسير نسل شر ودعوا تبق ارم ب الليد الوقف يمل ارفلا لاي نالالقوريبلا ىلدسنالر الا حمانا ةيفان لب ىلا ةراشا سورتي وف هلس
 داو 1 20 وطعم جي درن نإ لسا يرمي رن ليوا ملول لس كاس دييعولاودعولا نيب نطل روم ل قديم بم ورها يلا لالا قاد لول ىلا لاسم وريعضد ىلا ماا | ىلا ب اريل ريفام ملوث لس« لإ

 تكل اسلاو بجاو رب ناريالاو لوبيف يللاو مولعمراونسمالا نإ ف لابو ءشيطعىل او نسحاو قواسعلا رفعج مارالاو درلسمما نكد زم وتس ”دلوث فالس” ومالا ىف لمت سا تت اا مل وق هنأ لمت, راجرالاودانلشلا ف عررزلاو تاناوميا
 شقا لااله دسا0ة كل لانني يرش يكول كن را ا ا

 لاو ٌرلغ سراب اس د حخ ماو ليغلا)و فيك 5 وتبي ارب نولوقير يلع ء|وتسالاو ضع ال اوم الا تبس ىلا ثيمد امال ناد لات

 هموم 0 11ت1111ذ1ذذذأذ

 _ هل : :

 ا 790007 2 ىا 6 6 ..ق انت رأ ةراخي ل يمول | | الو عالارماظب شرعلا لكرارتتسالاب نوجرصيل »رج او لشوعل ا لراعي رمولصلا رجب نوني

 لؤي ديفا وهل انابيب معا "بقاع هلو لن دِخشايرو لهم نونو رك لاس قرناس لاس ارسل لاذ

 وريحة لاعتقال ملا قيفك شل كونو هللاردين لنك ل ماين دلال ورنا | يش قوما ديدشلو ىيفاا عب ساو مدافن 0 ميسو ص 21 و سر 2 يذلا فلسلا زقبرط هز ب قي اوتسما مل عدكسا» نوحاصلا فلسا مرام از لل وبعلا شلك ءاجقم لبو قحايانإ كول مهلإ قلسلا دلل طور هر قيس را تسلل , +
 70 ثا كيرشلاهيوعدر/ نورا ء اكان هذ ضو ك الهلال اوراص ذا غن | كونا عسبس بابل از ف نيلوعملا لا فلذو حو اظتفل لوط ازلاو قح'لع ان ليما | 2و , ملم و هو ٠ : 0 ٠ - .“ . ه6 . ١

 ظ ربو سن نافإ عادي ذ تييطعا ست ام لع نا مدفن بجو |لوعفنو اليا امزم

 ص اال فقحو 12 كا ءاع | ها - اوس عاد شائر وما عصير اربلاو ليلا ساكن الإ ادين تيطغا باب م عملا ِةآلاوار ري بزع
 ساد |لريرس ةعللاذ وهل وتسهل تيذتل قلما نع لرعلاو لت نيقلخ "سليل ورورد 0

 7 : ع ل رمل علي هم ملسلو تابنلا فوربلا نموارالا ةلربلا نم هرب مادوا ريق لسا رشا لرابترل و
 هوم و 2 اوثيخي نويلب اما عاام ةرووبو بلطاد وساوس نارا لح كد«

 ت0 صم 4 ا سلا لع :لار وحمل
 212 كالو ديجب 122111 20ج ١ هنا ب لما ة كاسم نوبات جكس نو 1 هدا رح د ها ةداوهلا اقطتيرصعأاب 9 كو رئعذ ىئارلاىلارلاسيا لشدواقومورتجاع يو ءامرلا عمى اعتاو شاحبسير نلا فرد

 و لن انف 2# - 277 رزه ا“ : 1 . م سا انك
 هليل | ةدصلا مثددؤ سشتلابءاعدلا 1 ادرج لامست فج وال لتلاح أ عاشت ةرئافالفعروقد المولع" ناك او ةرمافريلظ ف نكي عررقولا بجاو ناكا د ىلاعتسا ل
 د ةردقلاب ير فلو سا ىلإ حرايطالاو أ ء دال, ماه عراف يالارجوو ملط غسان

 ظ ا ما ع و 277-23 2 ا 7 لاش او ةوايعلا نغ ايلا مازب سيل بودل يع ارز لس نانيلاوراعرلاباف وقوم نوكي
 لت هليل يما ضال نعال هاري فريك ثيعيطلا0 2 ١ بيزو ات ن يال ىانيرتعلا بكب ملأ ةلل- ميلف ا

 ه٠ هزم ُث 5 | 6. ”5- 77 . .٠ 1 7 ص و - ٠

 افيضخترإشلا نوكرس اف وورطل ْ مارد: ةرفتموا مت ح ري نب كس عييوتلاوب قرشنلاب ملوث هلل ارق كرار مءاعلا ل باسسالاو بلو ”فربو هوركم

 دول قرشتو سوم اقلا فو يابا ل ازكارتاواايهتتر يغب نمم الكأا

 م 7 م أذأأ م 4 - م مر 7 8وثكو سا عوكر مو يلع نا قلك 7 ةدرأسلأو اقرا را دل فجر ب ةرزحلاةلوصكوشن ىلولا| .. كا للا «ةناع ل معجبو بر فضا لس

 0 اى نقسرطم الاعراب 4 0 داسلالإ»» وضراوسل فد | اف وزمأ فصلوا مرلا قعب ةرعرلا نال بيسر ريكدتو دوعسلا ىلإ ىف لاق بهرقلا

 جل سال و ا إي .|بفاتنت !تاييرق شا عر كا ككل مت لس انلا ضب لاق اوجد مور عالا ليصل 5 لة لير
 بيلا دليلا وزونبونفم نور لَ 5 ايدالاب تزوبق نق وملا خخ جارته اكل نقم || الو بوو ننس ا وسيل للا باوم او ٌةاسعلاو نين نم نك مل ل فلز لمي 0

 215 2111007 . أ 6 ه١ ... يا ةشدخر2 يل صاصوققتت د | ىئالاماالطسلاب صالقازب اصالاورجد لكبايتا نوى اانسحر وطي م سيط ناحالا

 ءل دمرت فصبر كذاءانيب ارك لؤأعلا لثم انهو تتش لحما نوال | منررخيلال هيا يملا كاودرطلا ماذا تنادي يعز الاس ىذا دلل هلكريبلا,

 در ايخسالاو ضمرتولاو لابجلا نط ةددجاو سيما نو ف تارت رتضالاودصالا نيو ف ضال نو رمالا موي ىف قلك ادتبا ل اهئ شدا نا ما مايا سس هلوق لس لك قالا ماطتسالا باج نارامضاإ بوصل متر و ماتا كابس

 اننا هس. تفس عيسي اكل زي سا كاد رقتطاامد عامجالاو شاع 0.ريبتل فلس ار طاق ميلكا سم يارب 1 0000

 ةيسما رك لوقأ يايا فاس تبا ىفوتسم ىجب وتس ليوا ىل ابين اعم ضيفو | هداوم

 67 1 2 3 أر 4 0 8 لينال لبق نيون نايل 1

 م ندي | نت ىلتو بيلا ب حرص الن يلا ضيفو نمل نولسب نوت بلاد ُقاسللاو ود ,

 ثا مح هوه لآ . 0 ا ا ا / .
 ءاشو سم نكمل هنالا هم دق ىلًيزرلا اياز اتسم ضالاو زل | و ىدكووئ بدق يكرعلا نيلرعفلاو لعاذلا لاا ذب وذ اهزيجارتتموسكو هدد ديز

 0 2مل حبس سَ بصور باهوموبولطملا فل ىلا ةجاحا سن ضرع اال اهرملا ىلع مديل ىئ دل نال

 1 | دار كر 2

 كلج هتلمظ د هك ريثما عروت» عرانسا) عيروقولا بج او ناك عروقولا مرلحم داك ا دامرللاب بولطملا نبا ليا

 ل ا 21- م - مرسو هنأ . َ

 0 يي هيا تع نمو وعم لسا يباب دااصإةجوص لاو كشلاب ضال. اللف يادوداولا راسم 0 اكلة دايعلا ومو لاهل

 57 0 2 90 "1 و ئايسسعلا دع هداعرلاب مب اوبصا ندي ارلا عرج نما نم وريطوداهدلا نم سلك باع لكريم مريت ةلور كلذ كاي 573777757 2 درعا . مقربأ |[م : | صا نيف | لإ يسب ربا نو مرو راه لا رم سل اك.

 . 2 6 ١ 5 ١1١غ در :نلا ١ ٠ رب و 4 ارم 2. 5

 درغم وارث كنوبلا] رب رجول مضو رفحا و خاؤوا لص نونلا خو فوكس رخو 0 ملا ادلب ارنلاو توصنلا عر الا نم عزت ب لاق توها

 هور و 202021077 07 7 نسل تاما مس  ءال تما 770 : هاا: ١ اا
 يق نيرمين .لارإبلاب هياكل ان نا يحل ىا:بتابنال تيم إب مما زعتافنلا بيل ىف اكزؤللا نوو قملا ىلا تعنلا عجرف باوغلا نهب رجلا نب ريعس لاقو بي

5 0 7 2 
 32-232 م عاب ذى | طه 3[ ع هلل 70228 228277 ا نس ايف ةوبنلاوريتوتلاب او رثساب نم نإ باوكباد ع رازعلا نوط علال باحتصلا نكونسلا ملت

 58 اًةأجيدفتنيف :ظعوملا عهسيروملا لثم انه "ايي ذاب نسج نامل بارآلا ملعلا روما ال ل

 هلم : *
 0 رظد| 17106 0 .و كايف غد و 5 256 ئرلا ىف روج نيل لاقث تردشم اف خراع و هلل نأ /حرر سانلا تزذالاث

 ملأ هنلاو نيعروقي لاق بوت ىلإ جسدا نلسرا فالح مجان نونيويف هللا 0َنوُررْسي 0
 يا 8 2 1 راسل هر مم د 7 . 5 , ٠ : ١

 ا ْ 6 خرم ب د لادا 00 2 رنا لوسر تنعم ى او عزبرلا نت لأ لبا ترها نينصومل ريم و تلتف س انلارخوم يف
 ربشا|رلساو ايو بسن الف بازعلابو عراب ىل امرشا خر فري 2000
 خذت ]| ] ]| ] ]| ]| | | | |] ]< | | >1 ]|> +1[ 0 000 7 1 0 0 00 0 7

 ملكه لك ىداص»» لي اش اذ ري ني لوقوب ورسذاول نم يي نهرو يريشمل اركز ىوليو تارشبرلو مدقي ناطلسيرعملا عب متل رمش شسيجر تين ةراصتسلا ماكل ىلو نقلا شنلا نم ديان لكن مستقلا حرا رلا سف ر تس ف هلل
 درس نإ لظواارشنابر شب ليت "ناب اقم شنلاو لاسدالا ناف نلط/ل وعفا لكى ااررصم وتلا علو ملوث هلغ ل نكن مي ميوقل عما ناخد ىذلاو فلا يل اغيفخ لا اونكسف لحرق لس اولا اضيف يما نروكسمل
 قيما عذارلا ناك لقلا سرقاقتشماو لك لاكالا تلقااذ ا لوق هطمل كوب ريزنو ةريذنل ةريشب عمل يقو فرو فهرب لق علم كاس لوضملا حليق لع ولا نحب ظنلو لسد لوس كمل وق علهخل يل: ان سا لاحم عضم
 وا ةيبج ايلا روك نا وحربب نذاب لوقد لبا لاك عضوم ل ءدنذابو ارك لقبا اهرلكريطلارلبلا ةلالرلو قع ميتا تفزمو انصايفاو ابن عر ى ا ةفوزف لام مالكلا ىل نإ ىلا ةراشس ١ انصرل وف عطلاللا» يلق متر اء ىري
 روما يمر علل شن يسا سؤرلل شالو كلسملا» ضن ةزارنو نو تاينلا ةرغك يربو تشم ى ا بد ندذاب روعسملا ىلا فسو ىل عت ذاب رن نمت اهنلا مالك, لاو فيل دما و عرملا ليج عيد نار رلوقب بييطلا تأبن عرورف صحو عيلاو
 5 للزلك طا باصا ناو ايب عقشإ) يل |ةئجسأ جورلا ضرار كلا ربشد ريما قالغالا عاؤلاو تارابعلاو تاءاطلا م تربت ب خذا | نإرقلا ل زناذ اف ريطلا لرالا لكامل ل وزب ملا بظ ىلع أولا لو. شو عريطل لضرالاب

 وصقل اول اردسرارقل_ل وق خف قرد تقسم اه ف مراصن م اهلا فاعمل لاو فاشملا فزهن ادلئالا تابن عيال ثم ىذلا لبلاد م لكلاريدتتو ل اهلا ل روصنم وجو عفكا يدع يلقى ا ركل 1 عمال مرارؤلا عجاذ ا
 كشعب سرداو مو روما نب وتم نا( .نولسو ملدا عشك مل ني راونل ادعم عنود أيام فالك انبر يلطف طعيل ام مدقل مرعل نونمولل اورو هر ومى ترو انب واولا تلرتو و يطا سول مرلست رصف لس نم
 منييفسأ عيب راجي ناكو نيبرا سار للك ثعزرا معيش ! كرر وعلراو ناتو فلا ورم لج نيس نم أل نلاف وطلاب شاعو نديستو يئاتست وق ىف تلو نس كلاي لي نييستف نيم ليو نيس ار ريفر مج ىف نورد ساد
 رب قرم نوتيلا هوارقإ لكرلا موق املا قوم ل لو هلك بيطت 'مدقل ظاو هريزقت» فوزؤلل هلت ىواص»» ناعتكورلو ناش ىف بر ةوجارف لأوامر م ق ىلع امد ثيجس ف لع ؤ لل حروب بتلو ياه

 مرق نرصو لضولا لاقو وريف منار ماكل ارق إل عظوملا لعل فص لع عري أرق ف ايلول ىفو لب نيج وأريد لاو نم ةدايز ىلع عفر روك اذ ىارلك, لرب ل وق حم لكيم ةرواجلازاجيرم ريعان جالا كيلر مقود فاو
 ظرف | لع از لكى



 ءرعل / غم

 7 نوت

0 

 ناو ويلسر نيم رب | ه نيرا 2 نما

 1 : 08 : 7 , رز طا َه 5 07 آلا ها 5 هم

 نولي نيزلاللاروعسلا ىلا ىف» بارساو ببسصلشماط ماو ةيدجدودصلاو مبا نويل اليكم زالوا رلاةدوتو فورعما نم متدنك: ساه ميال فلز اوم وتلا فارشا مب الملا ايسملا ف فا فارمشمالا لق هل
 مف ىذا قسمأللا فازكك د سا تروا م ناللا كل نايس ايد دوم موقف لاقال ثمان ارب لس قلو 0 1 0

 نلمس ع اللا نو لوا لالش سيلك ناكفم اعلا ىلا عن | ليم نوم تيار يظنو عربون ورصاولا مدس ما 0 200 11 جس هلو هلح ةيال باد لوالد ذ ترمس ات اسم ىنراشس ا نايا سا ماعد ف قاسم لا باح افا كيذا رذ قدي لاو يسلك او ريما كن باو لاو
 راصاثا ل السضعل ! ناوي رسب سيل ىو لكن م نشل | لإ ضلاو مج وب فو ىنلا ىذريف ةيضحب | حادا رايت |ب ينور ناك ني 0 ا نم اقم ق 1 0 2

 ودمر لو ىنلا ىف يشعل نعم زها راتعا دوك اكو سكني رص لا ىن مراسل ماعلا نا ويست انامل وق هس مف سلع بمال راس ومس نوم الضو نومي نيك سولخأر نإ
 لوط مالكف اشللا ىف نر ظانللو غب | نولي الذ ماعلا ىث' ملت ءال سا آل : 0 5 20 م هلل عيروسب 0 سنا اللا نا لالض لبو فاغللا بع اس لاقدرهو ل نءىلا لالطاا م وا وحلا 7 ممم ١ مى ماتضال د

 اورد لمد دلؤة شا وسو التج ا | نيمو )لة نب للصف كيبَنل وق نب ف شلال زلم ووهو
 ىرمإ| سى وسقلا اولا ىف ناكر يت !طارصعلا لك وك مم تالا افلم يكن جوج 0 ير 0 ل -

 0 ا هيف ٌءادْلب 2 نيرلعلا بز نيل وسر ىيحلو يغرم البا ييفنف لالضلازرزمعا قلص
 | رو لمن اءلرطن و رم منيفسل| ل وث حكم + بيطكا ىلا ردو مك ذيل سس نر 2 2 7977 ين لأ 7 7977 هه م77 م وسمر 9 ١ ١

 لسماع بالو فول تلا ا 1 00 0 نومك اموت نيثولع او لربك ريرأ لع اوراس نيولشتلا
 ىواص وي مرغشاو ذ ىروما لئتوتساو بجرر شاع ىلايلرورويطللا يطا ضالن | مؤ رو حا. عا 2 12 0 |. ]ملأ

 لا اس1 ل بسلم دوم الل درا وقتلوا ودم طلاب زعلا وأ زن عام لج اسل عكر انف ظعوم لذ
 نود ريا لما نيب” يعشو عاصم ل ايسمابث دانبإ حررص ماا دو مبا ل ال[ ل 122 7277 ع ا اة وأ 0

 0 رقم 0 00 ناؤوطل ايدلزتياب اومن بيلا انقرعأ مل كالا انماعم نيلاو نيج ذوب ذل

 رافلان ورب لاقانب لائاضلاو ةروهخمامساب ندب هدوموداع تناتمارقداظف الاد باورأز قو سه تل 25711221 حل ا ]1 ءارج هيل عبط بن ل كا ةاس 5

 لافراد ضد اي لدهن نع واو يعدم >اقالايءل] ذل سادت لاعاد اكد
 هان بت اف ابدا سيدال داكنة قب رلو] رمق نيناورقل نامل لاق نونمؤنف هنوف نخ هنو الأ رتل نم
 وبو جرا" معلب رود كات ل.فلذلى 0 0 ب هاما ءادسوو 2 22 2

 0 1 لوس لو هاهس سيل هوقي لاذ كتلاسرؤ 0 ناني نكلا متل! لا هيته اعس
 دامك كد زرت دالا رق هلشسا» ةنس مورو مو و ووو را ' 1 هلل 2-01

 يتسابقن هلكت مانس لو الل داس لمقر ةناشسلا |2211| يرلال كت وما رص
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 م0
 تن

 لالشضلارر بس لاقل ا خيل جو ناذوطلاب موق فوت امل اصول نا لالضلاب حروف موقد 0 22 جو 0 ب بوو ضر فن ليو لالا سم جر وج رج ور
 مادسالاةدايكيرك اهنا دويتو نبطو ريفر اإل را ىف عيفسل فضا بلا ثلج : ضرهل ف ددلَح ل ذأ داو اللوان ل جر نأسل دعو رربرد ءاجمن أ

 : - .٠ ا ل 2123 8 216 تنمي 2 | ىواسص مري ربط ا فاء ل شو وبط افرفسملاب ربي نم بشاوايبواريصو |دومص اب وسلا

 0 0 © | نإةتسمهريصت دو أر ذأ .: دوط ناك لوطو ةوق طب ى ِْ دارو جوس و5 لعب
 نم اراشسواليلمب اعد قر ركي حروف ناكو تى اسدعإ عباس مو رج ىلع ل ارت لب | يك وز 2 2 ل 72762 72 و ل 0

 نا ْ 20 م نا ناكأم كرتنر درو ؟رحبو هناا نبك انج اولا نوزوفت 0 ويقتل مود معن ِوّنلأاودْذَ
 رامنءدارشمن اف اول ىلا, شرالا غل ملوث حلل لاو برطختا )م حرس 7 را 070-27 هز قؤس يدع ل 230 2

 / ايلضالمل الل دعما« ناار و 0 وي د دعو انوي دي
 اس ياور فو رسفن عرار ذب را رو ةلاهتبلرا سناك بيو ط نار ةروم ىف الق ىزلا ١ - 7 أ . 2 تون أل 2 ِش 7

 مباح ابقتساو راحل قنوات لوث عليل دوعسلاوإ بل عضاالا وي ىذلا| |رحسصج 0  يتييسس 0 و ىف © نع اى ص رص دي لاقل كيلا ابان ير لع ىدامب نابل ل ارتد» | ١ تاز با مكاو نانو جبر طاترواف ارعب ىلا تل10 نا قرع رانصا
 ذاتايمسلا نت ةيرامهساراسا فلقد مانمالاة دايت كتةرشاةدابعلا مل ايعاد | ١ | نب راوادوه ينيج اوميقعلا كيرلا ماع داس أور 1 مكس نكتب كاذ 0َنيرظتمملا نيم 1

 لونا راواوتتيسل وا لوعفم اءانم 1 لوق هلك لت ايش ةيجولالا قثؤرم ايف سي

6 

 0 يس 7 7 ا ا ا ا 5 رع رس

 11 0 0 يل نينيؤماو اكأيو 6 هانا ى انياب 2 "رتل اربادأت و 'رمرمحر نيرون منعم

 ولاوش نم نبق اول, اونر إلا بضل اركباو راش رمى تنو ناكد ابن اذا 2 27 9 مر عا ىلإ تر . تدرك ا سو مسالا وهل

 نإ مياوماو مدالواد مالو لا تاما ياو لال تس 2 ممْوَقِي لاومادِاَص ههاخأ ةليبقلا ةبادأصيصلا كرنب دوم ىلإ يل سراواوبذكى ع ف طع
 نر يت ريشا اكاد مل ف هلل أرقى داصا» لوا ل كلذ تعفر 0 ادعم قيس ع 2 20م5 .رعم هس“ ذأ جسضأل ا 27 ه2 ساس سلط م2

 لا ايامك عل فابن ما |؟يلهقدص ل يب نو رجم نيب لن ءاب لقد راع لن امها ونبحا
 معترك افاوتعاو داوزاو مويزكق اووج ما لس اعنشلا ثععبن مانصاالا و9 2 »رو : 000 . رع ءحااز 2 ا 20كم
 لابتتزالبم«لزفافا مرشد 2007 قت ونش اهونسح قنص نبا رجرتينا وأ سلو 0 لاش رت ااداع لاح هب ل

 ل بار تعلا ١ ا هيلا با لعلب برضواقعب وسام وشمس لوول ضف قناع
 د و _ 17 7 م 2 5 0 ا 5 9 7

 الما ةلارخاا ف اكو او مرا عكر ماظل وو يلعاو مرق فركب ب واعم ًاريسمو 94 10 أ 5 0 ادلة داع لعب 7 ضرالا 3 ءاورَع , ذاع أ
 1 0 00 نإ 0 14 0 1 : 2 ل ١ 7 ع 0

 هس نيتيتلا لم ماقم لقبر ازيا فان مبينا لك اد باذرممارلاحإ | | هيصخوءادشلا ىف ا مكون كسن ويب لاح نوتجتمو فيصلا ىفامئونكسن اروصق
 اداه كادان لطرا ىقسم ا ْ ض م ص ا

 رب لورق الس اورثم لاقث كلذ : راق رياتنع قح مالكا نوني اراوس |

 32 للاق» كلذ دتمكرص | سانا ريد اهقدئلا لسا 0 مل نإ نو
 لاقي او ممل لاق نام | داما مب اءاخساطعإ |وسم اذ امياوسرداو تدع 50000 |

 مز ليلا قت ارك اينو كرتوووب نيو عيت ادق اف ل دعم ص تل |) نخبر سسم# | ةيوامم اولا ب راصرلاو لكوتلارشإ لس« ىلاربدوبرلا ناو هب راعلا لثو ىدسإلا انرصبلاف شم لس لوس ارب راببا ورا رص

 0 ,داباد ةمأن شيخاطراو نمد اع لكرباوسلإ تجز راين ورتكأ|زاقراووسلا ترتخا لاقف كيوقل و لرننل را لب اي لاق املا نئدانمواد ان مراووسور رود نمر "تالا اهل را اغا ست ششأاداع قا

 ضال س اهئ نرل قلل لمكا/ريكو ف طع لوم لع فطعوبو ءلصلا لي موي ايزل ل بف طغبل رق لمس بت نع ابف ىلاهت اود بجعد ماا صم نونا ووو اينو مكب ذم يرانم ميرا نط ضاع از
 هلل ب يلثأ»هدوك ميو ةصانم نايالا هيلع بجرم جاله نأ ناي مل قو ريم يلاريشملا لاق اكى ا ةراشسالإ عمر و علل نور يتناك لزل و ةدو ب ايس اوطنأسو الب هيك, نات راجين الد |.يظع ىلاعنرضا ىلا ف انلإ

 !««اىكربازلا نو افّمسم ابر ينكر ب ى صا وتخحو كري دنكت خلا نوتختوقو لبا يغوجو نبل !ارزم لسا ساانوبج بلوق



 اول رتسم او اونعنطتس نزل ندتسؤ اول اف سس ٠ نوتمولاب ضن فاوضتسم الا ناو نبتؤمل عم ةيواجلا نإ عم نيتعضتسا | عيب دس ًاذو) باطخما ريجوق ىلا ىئز دال ذأ جوالك وااو اونموب ل م نهطعطقسس | نس رز لاو فعنعتسا نزل اكن )عب لدبو هموقل مريول اك نا لكلا لرب اوضعضتسا نيذلا لرب ما نأ متلو ىا لد, ل ف هش لك, عراصيو سا ملوقو ةدماذ نت اذ هسااوربكرل اوف لس لام خيبت ماللااوفعضتتسم يزل ل قو لص: هس تو كاز سسلاف هسا ب نابي لا نعاوربكسل رق عكس ىداصرمداضلا وبن وثعلا نا ارطاحل ةدكوم يلام نيد سم وق عطس بييطعخ»» لعرألا ىف نيررسفم ورمي وانعم قدام لاق ودايسفلا شما ونعل اواو مل لس!” ريو ركلا نيو ربلاو ةلعازرلا لاص ىلا لقد اسيمثيعقلاو بوثل الو تن لاو ىلانيب نوكيا لبا نالا لقتل راو كل ذل ادق سس اا صيف ب لذي طخ فل وقلة ددقم لاع زا لع اني بتنا هسا ةددقتملا لاك ل مل وق هلس
 مس اودع نكبر نمل ذا ا مواويل با بارا نك زما ب لسد امب امال قلت لا فوزيكن عتيل نص نوكي ناز يو اجدادتبالل نمو لسره قلك ر نيمو لوقلاب بصنلا لك سس ن ارلوقو وعسل رضاك
 قدنإولارارق ناك م/اًسرب ناك دال فلام نينارقءاعلا ناك ناو مسار ارثسا ا ظ راو 4 ىداصا» نورثريو نول شيف راو اوك سارا اء نويلك عيش 0 مسكس را مابا ياررتل تسموفرئاف بل ىف اباد تعض ابوي ناك اذاذ هس ادام ا ىف مال قاتلا تناكد رلوقم هك ى دا« انعد اعرب ملا راهي مج سامان لب متضايق دك. ووعسلا و١٠ ةيس لا لم اذا تسل! تماشلا ناميالا نما داهتاو كا قالا ةغداسم
 نرتالا او عراص ّمقانرق اع نالوا تح لع ا مالسلا يلع ل اقو نوئرذ ناكالار مق
 بزل الملا لا 0 نب ريم ضيفا فانك لول لوكا ةنفل لادن ىلع ع وحبعأعراص م/لاقفداعي د الإ مول سا ةقانلاورتعن ل وق هلم كرارم#,ك لات

 ارد لا ثيندق بغى زو نما نموت نب نلِلب نا ميال نع اوربكت سوق نموت
 نور بلسان معو ومكيل 2 و
 اناث مويحب ا دءالا ىف موبايل ةقازلا تن اكون ودمر نم ازا
 2 اقوم لري رنا نع 72و فيسلاب املج همايرا نو

 اا ظ

 ةدوسرل وجو تبسلا موي نوعين قر ب وجو وحبا موي ىف نوع صم لوجو دف
 000 تدر مرا
 اولكر بنات | تقورعإلا مويا رعبساو كلل وزب تملا مورو
 اريام نم عملت شب أ دتشم لف مرا ىل ريش يوتا تيلي لعل
 مك“ تازلزف رض رالا ىف ام توصل نس لك تقر لا كذا ستموت ارد لك تسرع
 هل 2 113 ماعز ترجرخ ىلا ةرؤصلا ل تتش ذاب د اررف ا ليبدو انلاديو ارأو اهب ول قالا

 20 روش برأ لق ”قاّملااورهعف كل ذأ 5 010
 ل يزل سوني نفى باندا نهايات 3 ني لوط لور لتد 257 7707و 7 0 . م حس اس و | فلا وسار نبا ناكو فلام نبإ ىارارثإب م واصل ووك ذوو و در
 ضرع ليف نيتيم بكل ىلكنيكراب0نيرزجي هر داوي ماو ءامسلا رو ىبصلا نضوالا نما. ساو بالا بيس ل سمس قالا يقر ار دال نس

 0 نيج صنلا نويحت ال نا وول تت و ىو ظ ل يوي لاو مع
 يالا ىف نال ك لزب داشاراهسلا نم يعلو كالبلا تامدقم مايا لشلا نال جا

 . هلع

 نيت ن ما قبَسأم لاجل |ءابدارا سوانا لَو نم لدي طركذا

 هس .اوقلا نئددي لتس رافكلا لة ريله سنا لسى ثلا بطاغ اركان ونا داوألإ نا

 2000 ذآ رفدب انصااوكيدذ مزج رزوف تال بيج لتس 1 وتو كلل وعن
 ماشا نيش 0 0

 دا قالاغ ملاك أكو رعم نب بادو | اوا|بحاص بابكو وب ادذ نأ الا وم

 ل 0 اهنا برس ىدارلار عب يس ءاكو نورثريو نول شيث مب اوا قد تاء اشم

 وع

 الفداهسلا سرج وينو ىيعلاو لق هللش ىواص»"اعمابب ناك مباع نا ءاننلا

 0 7 لا 7
 هللا 1-2 عسل 7 ! لو لا نس ناب و هلع ل" البلا كك اببرربتمو لالا ررسلا قاصلاد
 نيرجولا لع رفغدسفل للاخ داو ةيأنل ايه و زرررمب اويق كت راء نجلا سالني هاكر لتلك.« فال قد هل قدها عظام مز

 7 0 35يوم صرت داع تا ص انك درت حان 2 صرع 21[ سى / اني
 هماركالا لالا نوزوايتم نوت رسم موق من لب غ نا نو د نم ةوهش تيرا َوم 0 ا
 2721777 9 7751| 277 5 0 - 21727 امأ 2 داعدعب مب ىور ما مول ل اثو لوث هلكع ىواص» ى ويبجإ) نلثو مل وقال حرا
 نمور تساند« نيعارتاو وى | م 0 ]مو باوجزامأَ لايت سيلا وحلا الار اح, واوزنلو ميويلفو مد الباورك
 2 77 2 ك1 آ 17 20 /ءا ساعت ذل ثعبت اناا ور.بحتو ضرإلا ىف اورسف اواو توف ءوسو بصف اذل اكو
 7 نرطما تزعل اذ نيفأملا0 تلي |نيمتساك ةثارما الإ ني لآجلااب» 5 اا

 ٠ مهرذ لهزأ6 1 أح ١ 5 0 راسا 0

 اب 2 . اع اة ليج ةلوه ا يل رد
 قدص عت تنم زوج نيب 2 5 طرا ول منجل امه 5 اوُنيعامْوقي لاوس رات ل لل تلعف نلوم ملاص مب اف لاتقدص تل اف داري د اف
 هكيسقلا , و ا طا ماكل هوس | دارب ددافوبار شكد قان تكرار لوب ىوتنلا ضف زؤصلا تت يراعمو لضم
 ضل افا ليش لود: رشا سيلا وصقش اوسخ ال5 نازاملاو ليلا اومتا|وقوأك | ..| تارا ئيدتناج ورسم عمنجب سا لعل قابلا دلو تبت كولو "اء كو اونصو أل

 7 - و , 1 دبس #1 1 | ستر داهزؤلاو / !آ

 © نانو مت نكرر 115لذ لسرلا ثعبب هايج ص لي ىد اعملاو فكل ْ كوبلك عر يام لكي ررشل عري نيماهسسار عفر ام ايغداملاورتورجشأ رت دلو ع

 لخاب سائلا نونو نوع قيرططا رولر اور عفت الو هيلا اوددأبف نأميالا ىديرم 0 ةئ 0/ [رتعتني زو ماسلا َ 0 0-0 رز 9 وتس رطل

 0 5 رجب 3 01ج 0 بلل ا ا الاقفال ار ةراق سا بس ل اريشفاو|و مف “| تي ف رص

 لتفلاب اوك ل عوتب بم نس ةنيدولا ليس ناروفرصتّن ون صتومبدمسكلاواوهأرث 10 . 0 0 :
 يا أو ظل 21 1 27 ا 8 . اا سأ ةدوسشمل كسلا ميلا و ةرمئد دعو قزف صمارف ل كوبو ع عراص / لاذ ارلدن

 تاك نك ةماعلا داس هيزكووكل صني هلا ينا-02| | ليس ساهر هع كاع الو 3 و را ذأو ةجسوعم أب .ءقارطلانوبلطت و 5 0 ش
 د اف ص هرتز 7 : : 0-5 - 7 7 7 دوم ادي نا ل تنولازرلذا ا مَ رضا دما باطرذا .

 ٌمكحي دحاو ظننا وريصأت ؟باونمٌؤبل ةفيْلطَو ةي ت]يسرأ ىلا اونما كو قرإطأ | كيو لاسالادا ذو منتو نجامل ءاعرتبسانلاذا يتلا لاا
 مهبل لعا0َني و وحلا راح ومو لطبملا كالهاو قحملاءأجن | رمكت بو ًاََسيَب هند ..| ةيبكتبالهذتانوابا مق الا لا ربت لا هزب للاي تو سا 0 1 ا 7232- كو ضلال هلك لب لاسبالا ردن نم اانب فقل ةدولنملا بقت
 : مران نوت ادىلامتشا ل انارلاشيا سلام لا لطار#فلاب نوبات طل موق كو
 هلم ”ليمشأو قيمنا عسا نبت ليل علسن ىداص» رقع م اقوب وركتل

 مس

 ايلا نارعو لست ءاقبإ حراكتلا ةوهشريف بلدو ناشاإإا نضل اوت ثنا نإ جيتا 0 1 ا ا
 وعسر ليد لاذ اولاق انما نورتي سانا لو ةليلع ىواص» تازلإ ةووصقمل اس ئلا ةرالوللالك تسيئرابوالاى الل برت عا شاورما زواتورل لاا ل رصدت نانا يمر واف لسضساو قر بشلل الك داسنلا لجو
 ابل ىف سرب اضلارلوث هلل عرا» مي ارم كسا لق قصت لطرلالرّساا ىوطو منا نمو نيزك انسان انللائال دان اووبالا بازيلا عرفو انج كارلو هايج اذرل هليل ب" شح اوذلا نعمك هت
 / يلا مارس عفر لرب نا دددد ابلقاسارياو انسلجج انمار ايالف ىلادتل اق فسخ, انعيًوك رانلاو تربل نجتض كو هسا ىء |ةراجترل علسلل ”لارضالا يوك نهيان لمت فو قرت باب سا روبتريل
 ريم لاق انو نعي اكلات ل هلل ىو اسعد ذابت ال ناك خيتو ةلاسمالار كل نال سدا فاعور قي اسما راي رض 7 000 2 زينو ليك ذوق رقدارلا نال 1 ل فيتا اال اوكا هام 1 1 ءاماو لضرالا لس! ولن لطقساو رست تئاكو
 0” بيلا سيكا ىف لاما لستر اوز اهلا ليسوع املاء ص انا ضحكت نال نيتبكالا



00 
 . 17771 :ىعن ارفاق ةقاو ذكرت اح يصااومغلا
 0 م ا للا ةدأع

 ةراشما لشولا |] هلعلا م هفلاىل لا نماقا كلذ ار ل هنأ

 ايس. انتو سلو هل جي بلع ارئاو كييف شل او سا ىاينطلا» 0 نقلسا هيومار !ءاشاطس دابا للا قلحأا هل
 لبو مولا ةيرقلا برقي تنال ضيخاوجو كيلا لبا ىلا را كتل ىلا لاري ايو أيد ماسلا ةاصلاير لاما كب نيمو »| انبكذلا م ا تب 0 ل 0
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 0 انا عض 00

 فل ارسم لالا ابايرصت# ير ىلاقرل ف هلك نزان»
 نا 6 7 0

 (نإل هسا ء ابن نول يل ] يلع د وار نكد
 اا 4 0
 لامعا مع ل وصحن لوري دب
 بزب اتش ا يور قلك 0 وحبا لايت مقص ثورص بتول تل ذو
 2 'نايعلا ىف (ماروجو ال تاق اضالاو بسنل او داع تبت ق لا
 0 مح مير اجاذاف ملوك هلكت »| ىلاصت شا تاذ فس يما فصلا
 50 علق هسهاص + رطمءاجاورج زن هاوي د ما لن مزمل نول ب أ يلا
 لاقد مامي اهدف لو ( ةط بيطخ ن/لا نيرط نك مع ننرصتلا سل انوه
 بود لااوضقنرف مو ناو كو بد ضرلا ةسالغ نو : تلريع نا 7

 77 اهد ىلاوتشا باهي اف كردعب نع ةيظعو ىومل ثنو ميس ىلع ب وعجب
 ناقوطاوت انس اترلوت هلل نر" نايك ملا نبل د 0
 تمرئاسات لي !قء تو بسم اصلا توب نا لاما و رايسلا نر اهأ نس
 ل 000 ا لسسأ : ىلإ ىف اوماتن ثسامبتلا
 طا لازاف تسوي ارئاؤتساف ماي اهب اور سس لاسم قب تا
 ْ دنا اي 0 779 7 م, عطل هس داص »لعل ١
 ليما كب بستم د عيش و تمل با
 ا ساوغللا سرسلالو 110 ىداصر» كلذ نا 0 0
 ما تان ليام ادالدإ نا داتا ند نك نري سكاى وللا

  بيطخم نورعم ا للا طع ند ارقلا نم بيرو جو نان ادن اتسم
 0 علال تح اصر» او وريد آل ئاوررب نوفا ايو ابك ايم تدان اصل رت ناك هسا رلاورل وأ قلق كرار 9 5 لعزيز م ما ذل افشلا» لورق
 ةركابلك امدح م“ 1 تحب م السما لع تسسوم نا 3 اه وبسا ةدستاو لكرادش ألو بس بنس ندا لا ني ناو امل وجا نن اس ال تداإ]| ص امج لو لساوترشسات ايآ اما لشااو علك الإلا تاانرب
 31 0 " م زاجل نالوا رلمت اب هيل سلع هسداص# ب مل فاات مالا ار اف حسنا لع عر زوصاذب لد تنل مل مق هلل م نسم نا
 :.» كر اوم لال سوم مز



 لفررلا | لن اقان ىلاهت ل فق لكل ديد بزعلار كا » حم اوبل ىلسمبلا عقاو ىرمزالا لاق انضيا» بيطالا ىداضيببا ىضاتعلاوروحماباريف او هرعت كدي ل ىدلارعلا لاى اشك بح اس لاكمال لوف عمل
 6 اروممب فلا اضياو ىب ذالا سنا 0 لازلنا نووألا نا نيضولا 1 فاما يلع كلل سل 7 0

 57 ا ا أ ةهئاومال كؤنلا لاقيارطقسف ب ٌزخ اومازب هرب دل 00 دارلاةا امن ريديالرلوق ةلس
 1 ى هاصرب براناو قراشل تمول ن الدلو اوبو نوطعلاإ نوصرلاو فصلا نيد لص يط م هر دا مسك ضف لنوم 2 هسداص» امجامج نمو اجاون ىاابيبرافمو شرالا
 0 رى رقوا ني "بام هنيبود ذل رقو»)ل هك ننال, نيو رت رس كيد يشل يزد لو هش داعم لضالا ]ابا كر قل اها لاهو
 هوم | رش نمل ىو تار تالا كور كا شنب كوكرف تاك جا | عنبتلى اكام ان رثو سا - ناكاانامدد مل يل سر مالك نسخ« ل اناا ماك 10 7

 هم دس 0 ملا لول كنس تع 2 0 00 دئاىلاو علص
 قام نورا رت: نيلفغ ل نال اعفامميغأ مالا 0 0 5-5 ا ا 77 7 الج ادن اعرب ناكر انا ىلاشلا نصي نوعرت نال ذلا ارم دورهتمتلاو فول 1 0 0
 ل مل .ياعرتما لصوعلا عِش /سموصقلاو لا 2 31مم ليد وبوهودامبتسالاب نوفعفَتح اونا 0 1 7 9 7 د راو .ارسا ىف عض عرس ايزو اجد سنع

 1 | 27 )ابدعي ءاروشاو ول كت |هسورول 7 ىداص»
 لعمر ليزو لوقف تل انلقثال ةسرج اوءاملاي دابق 0 درت 01 ا 0 6 2 0

 ,ٍ |مرهلار و ١

 نوعز حصير مانا رئلهانرمدوف هيام الصامل ليم لل وفيضتسازا ذل نوي مس 20
 ليدل وابد كينيلد نون رضع كر ماو اة اعلز مل
 قتلة اطار رينو هنت دلل

 قب فلن د مص ن2 0 ا 0 0
 . : 3 2 2 / هلا وك ىلإ يل أ دب راسا باد ولاو

 صاوا دوبعمألإ 7 راوتاربغا لاق .امعياو كات لطبوريف مث دراتم ِكاِلوقَنِإ 0 ا
 597 : 1 1 ناال اسد و ىت لاق را

 1 100 وركن ًامزكتاين ن0 راف !| | ملك 0

 27 ل ايللار جات |و أب وصل ء + دان اهنا ركاب ها , هو لسا ىرما ندع د

 : :نا نوليقيوهو رشا ب 20 كوفي يورك فلك اوموسلن 2 0 0
 نوطعن لور نال معلب باز علو اجا ذ ف وون وقبنسم أ را م 0 72 ا مامر ايس طل ماما لاصولا تءو موصل "راسلاو
 9 727 1 نيش يسوم ١ وو مدعرتلا ١ و | ل كدهو ىوم 2 ل

 نمقلوذرااوصب ابا التحمل 24 20 نعو وملتأءنوهنتف مسبب 0 ظل لك ل
 ابماصف ف" و ظنا يعمم“ ايا يلاشا واف كوت لاول نيم 7 اارف :روقلاىز

 ىلا هت لاقامكمف فولخ؛ فولخخ ملكيلاىرخا شعب هل /ماف كت : ف فواشرلا 0 تيتأملف كام تادف كسل سويد بسن

 . ا »ل هايم كرار ترلو فار اهداف هرعو وى مله " 77 2 26
 0 2: 0-2 ةأيا مالك لعو تقوي هن اجاىذ نير ب ا تلا الامل 1

 هيب« 7 ورم 0 داصر» م ايضصو عب تى ال حصولا 9 هته سسروش مرمر مست امتلا سقت 7

 للا دولل ىأانراقي املو ىداعملالئبقفا اوه نإ !ليبس ممل :!لومهومأ 0 سد تال ى رم ا جالو سم ااا ترن انت انب
 : مخ ووو دان( نسر 0 ل انءانيسرل ل
 9 الرب فلاي تلق ةعلكتم :ىمسيأ الكت ساو 2 م 1 ظ 7 11 لور يشراشلو اشكو نم 0 اا

 للكل فلوو ياسا ف طشال ل لص ا
 الو ذا تتوج 2 ت رت زب فقام ونا طر م ا
 ل 2 و ع 2 قر هرج

 يم سس» هد | الاد ايو حت ولا هيرو وصنمإ فل زياد
 ايضا 9 َى يا ا 5 َ 0 را 52
 9 8 7 ومشت ١ ١ م هر ره كتيرشلا

 000 يرموأولأم لاوس نم تدل ا 03 قاف ملكى أر 0 0 نك ماكي 44 ضال

 لها ساّسلا لع كترتخا كييِفطصا نا قدوم قوي للامتل : فاين فمنييومل 0
 « ءاينوف تلي ل داوي لكن اف ” كلان الل نقاتل 7 ت0 لفات لا وقاد
 01 مر 0 أنبا لكك ىداص
 ىلصو و ,انغلاّ# ثق زو اهاذاؤ ىفاب تشو قاياتاو ىل اهلا يوكو مد 0 لإ ب كرف لأ و د :اجومتبال نايف ها ور ناار يني 00 4 2لتر
 ا ساو هلك داس رب ةلئأ داع ا ملأ ناكل ابو عدرا سم افاي ليل ةيلشو ىرل لازال 5 0 7 ا فرط كتر اهبلارار

 ىذيزلاورجا نيرا فيدع ال 2 2104 لا اسس 9 0 رار |لق شبل خس تراوسأ ! تار كالا لما 0 1 نما علم كتر ىلا هرو

 3 ءافنلو هبات ابو ذ لع ايشغما سس اوس ومر خد لوف لس كم ناتالا ىلا اراد ىلا ل خط تم عصا للا لكس ابر! فرجا اواو د لب 70 ميشا هدا 36 امو

 لاقل طلبو طخ نسافر شب هسدنللاقب كحد وموفق 0 نب اهلرلوقل سلا 0 هريشوب اه رلعايثغم رق هل ىداس ديشلا نع

 + نار 1 لمان را بو يي ؤرلا نم ءافام ىلع مالها يلى لازم



 يما را وه دمو»ب م السلا يلع سوم ءاقطص الإ ص صل اعباتو ايزو نور إب نا/لورغأا موي جاروتلا طن او ”فرعم لاوس ىورصرخ من لبن سوف كلذ ل يرنلا ىلع #ا سرلاشلا نمرلو لت لس
 9 04 خم ف سداد رقي بارق و نوحبس ومو ةاروتلا تلا سلا نب خيسرلا نيك ى ور ةارونلا مىلوث عش كرادم:+ ةاروتلا ابي اهسلا نم تسل زن بشرع ليو رمز نيم تاكو ةعدبسل سيمو عراولا قرطت تن لو حول عمج
 حر وهلا لوط نالى وخيم لل( نار دس نمر يف اهلل فا نجار دس نم تن السد ءلكتسل زا ىلا حراولالا لاق مل هيله لا لصودبو وحرب نسمي رفع نيرط نم غن اولا جيرخا هنا روس نم تن اكدر لس كس سو ريع
 القزبف رثو روعسلا ىلا ىف الم اكحالا لييعغتو اطعاوملا سيشل انيتكعسا لهقر و ” اراب نيل هبل رق و روعسلا ىلا ل صن اك عررذا ةرثمي ناكل ط ناد طخ اس اكد للا ىنل نسسكا نغاهضيلا و بيطنكا نماعا رز غانا
 لرعطم نا لكبسعنلا لكى لجو ىل كن يلو نك هب اا صفتو ”ظع ومر وق تيسر وجا وراها نيل دب ريل و ل بل ديرب ) نا عراولا قديس سوم تع نس اع را نكمل اص ىلإ نبا سدر درب زوال 0 »| ذه انف اردقم
 ا رم يور ف را نيد تع ليمارس ون اوف الي انتل يتحمل و لصف رايظالا فل نبت سا ل لو عملا_ يلع ب تاي ان
 لضافو اصترو ماع ابك ن الارث طوحإلاب سلاح اب لو حن ,داص:» امدح 100018 2 07 < تختج

 10 الرضقمو ل سس كمارعفالا 1 7 م 000 _ _ةالملا لاق 0

 نمنرستا صلاو دولا نم نمضا وعلاب يال وربهتلاورارهتإلا و وفعلا وو وقلاك ألذ
 انس لاو هيام فاضالا |٠ رشسجكسسا باب لعل يدم سا نا لاقي واد استنالا
 هلع ماوقسفتالف رق تورم مب مناد هت و هسواص ابي اب يس
 ل راقت مءىل بيدوملا لنا نعيم ريذ جل قوس ازيا . ىف ايون فرص اسس أو

 ءروسد ودسلا ىلإ نما وغلا ] شرك يراك ع عيطلا ارب عرف صم ابق ن وس لف 0
 : !ندوملال نكبر يكتلا سول

 د0 ضف« دار ارم اطل رول 000 0 و 2 يل 0 مهم ممم
 ص 5 2س لن سو | عرس مهزو (رجرازوأ نجلا ة لاسرة 50ةيرونلاساولا ىا حاول لا هل انت 3 د م د3 جيبك 01ش ٠ ردو لب 2

 قمل لش )قرارات يدل وتو هيوم نيدلا هيلا بان
 : ىلا . 1 ل ل 10

 للطن بن اف كرنب نيس نولي ساعاف نلامدا دامس... اربد عتل صم ف يا هتاوزوع ف 0 قرف كوفر ودابرتجإ لوو
 ةموع اند روأ سد زج رأونَحأي رب ره

 ملذدلكولاونوَر رن ف ملقاة لنا قلكىس وأ
 هللا دنعز ماج ىزلا 0 ارّشيل قرط لبس اورن |وعاا ويؤدي ضار وامه نور كهنبالذ
 | اوبنر مرو صل كلذ هايس ود نك لالضلا جل |ليبساور ناو ووكلسي ليبسةولكَم
 تلطب تطيحكراغ بلور َقلونيباون نكن ناو ملم مرقتح ولف عا كور
 نم ضب تضبن لاعت دق لع لدياك فام ذغا ءأ ١ 19016 رواز نور خا له هش زعل هل باول لصور :لصكربخ نيين دل ول عارم
 ذل ليفو مهلا ائنالا بانل و فوزه ذا لوخخت ملوث كلك كسل ولا ثا أ ” بيوس لل كابالا #ب» - وو 1 و
 روم كلذ نولي و ديعيو لاو يعن بالذ ُّس ورعا اي رمت وأي 2 ٍ و هزل مل السل اه ذه ا ؟كي زر وسو مود اوى اعمله سيد كتل ناذن ل

 لالا عم ميلاف امحالاد نسم | نوليفاذب لغو اتسع ش ىف رو ريوصتلا ةمرت نالراكذالا 1 هس 1672 1 1 | 0 متلعلا 02 هلل

 0 9 00 0 00 0 00 رو دول لبأرسج ىرئاسل نمولإل هغا ضو مه دنع سرة عل وعف مق ني هوراهتسا
 ريس وس 3 اني عك هاذ ك ب دهب ريت دب ,رث رك 1 مدازلا ناف مينا 98 ثآعا .: 5 .6 2 . 8 ' ا 2

 ا 00 0 5- 35 3 ةارعل هاف يضف ةلسل يلع ليي نرخ بازلاء يضو كلن عمسنةضوا
 1 ا رد راع 01 اضنيك رسوما 1 افعال ذغ لوعغموتطفو . | *يررصش هز برز م هدي لشد مدن د شما ناش نال روهدي |( امر م ال١٠0 20 صرت مر ٠ اه ذأ ملا 7 0
 ءاضب | ةراس ه ديولو هلال . < هدي ف ط هسا | 0 1 0 72 ع 1277 ١ ١ هلل 207 _ 7: كن

 ل م دتشما امي لسا دارسسلا ا ساو منان ااذاضلت اولا و ندايع 00 كواديو يا ف طقسمو ءذاخغا/0نيولظاو و 3

 هسا ةرامتس لاا ب تنصر ال ىذلا بولا فا وفلتخاو لج ةدابع مع 00 ني ررييخل نملك ,واتل والأب امل رفيو 7 زانمحريمأ نيل اة يسوم وجلب
 7 23 ٠ َّع صرب فلا 01 111 م اص 2 2

 دعب رواه يمل هالخرشب ى أ ميلة نزكلا ديرش اساور منابضَع وقل
 2 هلع 0 2 277277222 1 ل 5 :

 نيرو ل بضخ ةرقلا اول اوال قلاوون تيدا دوكللح
 أاهركذوىناداراقفو ملال ن باي لادأرضعَ ورع هلأ شب هئيدلو هن يوب رعهنلو دي
 ؟ىأبا دامب نجل رغتت تالف ونوم وياورااو د53 ٍفوفعضتساموقلاّنإ يلق فطعا

 (مررقلا نب لمص ووسقملا و راصتخ الل كن : / _ | جو ىزارلا ماالماقاو

 عر اسلو 21 ص اف بيئرتلا فني ) 'ر لطلو رولا قرر لولو

 ءلجرل لف رك تلقب عناد ر لانة ز حائل لج ةدارعب هني فووق مم
 ناو كيمحرو نلِخ اوه ةيامشلل فدل ءاضرا

 ةساكورشلاريفةدابع ندولعف ا هسا .افسا نابضغرل وق حلم كك هدعب ىزب
 .ن(مموق انتقد اناف ىلاوت لاق ل ةروس اسال وتر لباس ةيرشسا هرجن
 لاو عت رجب رمددع سوم ماهل ىلع ناب وصنم اس ا نايضنعو ماسلا مه د

 268|2 ,73 بالوان |. و ب 52 2
 اد 3 دل ودل يدب ازع خخ انيس

 نلراقملا زجر فيز كك نو :هقلامو 75 74 5 3 7 72 لل

 وو
 مولع ب وقعلا ى / رك لذ ءابف نورا هس الف ءاخا كلاب ةقدصر بلل الكر 1
 0 0 ليث سا م هداوتس _ _ تا م

 | دوس و نوف 00 1 رخل ايلا قب و
 ل ىو قرحرق لج اذيو اكل روس اولا سا كسم اذب ماشلا ىف
 داوؤشنامدو ملوف هلل ىداصا» اذ ةروس ل اعترشلاصق ارك اهون مالسلا

 مسي رورو بس نا امج نال ل يو ةراتقو نسكاو لم ابن با لق ادب و احن
 د رزكو فوج فس لسدي حررلا توص ناكل يد حرت توصوسا مل ارم ةلع 537
 تدعلالا ةايحارفا نم تس يف نفل يذل ىنسو لون اكل يقبل توسرارؤا لبن
 نم ضب تضف لاعترلوقر لعل ديال ا فام نم ذغا ل وث للكل نذافد ال

 باو لئارتسالاو نوت ارضى نكتسرثعلا نما اعافسسا لجو را نادنكد
 'ن لل اثللدب »ا بضفلا يرشلاب فس الاانرسف نا لكن بضرب ءالاقيا
 ةزرتسلعافد منلاراشنال ار لع مملورتغلف همر وق لهل حس« نزلا
 »مش لفهسا فوزي مزلاب لكصتماو ال عصف ويضلفلمياو فالخ تكبر ين ادم
 لير يفرش را ملا لو هلل لع
 ايها رعب مالا ترين لدم ةسوم هس قد كددالإ نئيندعو ىزلالردعد
 الاقل ١ الف عابس ويس تناك ةاروتلا نا هسورو ترسلتن لوف (لسلل سءاص»»

 يبا قباب و بيذلا, ابخا عئرابف ن اكو دعاد ربى فاو امج ايس | سس اهنرم عفررف تب
 ل اًملائزارلاماءالاقدو و بيطق ارث ماركا لاك ال ظعارلاد ماك زلاو هترلاو

 نارا ىف سل اذ. تك ثيكب | الاذن اماه علولالا ىقلا ناالا نآرقلا ىف سمك دينا
 مخاد لاق اضياد م السلا جرايد لاب قبممال شعو رشلا ب اذكى ع ربطت ارداف

 مدارك لوك هطلت تس ةررؤنلا سم ملورسكتل عراولالا نبا لكل دي حاولا لا ل ا
 زاتاورانب ءارمابتلو اراه لجمال اذاضم ني لرييلف اب لصلشع ركاب 1 انيبايإم | نيعرصسلا بج نابب طش ارييؤن مالا ةررق او ,ايلا ىلا فاضل يدان! الافق ايلا طارتساب مم اركب سرق تابت

 انطيوم هيمارعا ةكرح نارا سكب ايلا كيك فلاب انك سرج او نعلالا تن دع مع الغ اب كوكل راب ىلا ف اضم ا يدانملاف بنقل الك لا تقر قو كاي فاطم ماو مال ف اضم نب نوجد نيكل ب
 مول ايبحو لك ثكن دأب ناكل مالا هش عش فرعنا لف وم قّقتن ورإب نا ىل!تعئبامع ب اوج طغت رفد ل ثمل »مالا سام ركذ ورل وأ و ىلا ماصإ سا ئئارارارلوق و رودس ىل و لما نم هذ انوالاب سخي لكى ف ثمر
 غر قرف ىو تلذب نشل و تت ل ريصقملا وبل صا قئرلتقياو د اكو ىل وؤعضتتسا موقلا نا ىواشميبلاةرابكو لجأ ةدابع نر رسال ساو لتقل ود اك ممأو لل ىداص » ناسف ساب قر نيرا و
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 (طيإطه ىوم نم حت وادو يمت كرصتلا ةراعتسالا نبط دع نس عجب ىرلس تولسلا نموا و بضللب شا ساو تكلا نادك اوف كس يي ةاوتساتولسا لو ليد ابئاق تراسل هسزنول كلود
 ثرصواعوو قرصوختما و جرد زو ىدرمادر أنخا غسس عروس بو ,يلا ل حش لطصوإو راج ]زور وق نمسا ريل يف لس ىداص»» اى [نيالورطا تايد لابتنا) بضفرب انا مدعو قل وسو رغ ايشمان سيب ضفلا نع
 لر قيبلج الو افلا عا هتمو لك اور نير وك عيت كرادم»» عشرلو بل ا/ئىقف ك الجر مل ل اعف العر نين نينااوذليف ةتساعبسل نما طيسشمك قنا نيران ليث لور نبل هع كم اناو

 ةتءاعبس لك راخاف لّيارسا قي وحبس هيتاب ناب ورما ىلاعتدا سيور ىلاعت هرماب لو الدلم لبر انخاب نلعت مل اوت هرمإب لوقو يطال : 0 31 7
 لاروع خيرت نير جاروقن ل نال اون اوحاننت ن ةلك  لاعث اح ادار

 ١ فنمون نلاولاقو لا لبق اف مايغلا فشلا هايد هرماي ىومرفكووعسم اهعباورخد هم رسم 111 هك اه 0 د ع( يا

 ١ ظ اح 02 ق» ابنماوتعصن ل بما ”زبتروا ”قحاصلا سا ”بتبلا مده اذ ةرهترسلا سرت قت
 ا ا ا 2272 2و مس 1 نا م17 ما ركؤوبلا قنا: لجل داع عي اذتعالل ناغ تاقيسا نر اننا

 اااريلا 6-3 5 0: لإ حلا هلك ب 7 ووعسلاولا ب هو رمي إلا إتك نيم ارو وكرت مس ةيوتلا وول اسيل سا ور ديل

 نموا وقس ومرادخلو لوعفملا طعما الخ داعز وفني َنوُيه يمرر نبل امم تسد ارا ةدعل جفا بلا 01 اناا بوو 0 ١ هع 022 19592 واود نار7 92775373277257 00 0 نلضلز ماله بلى يفزع ىا[هيمش زواهاقلا اا اول الالخا و نانكس 212010110 اوفلخنا ا فحل ل و ث هدع
 5 2 ١ هك هع 0 ا ملا ىلو زاعّر مت 2 سلا هلك قو هراعرت ت ,- فا 1

 هيف ايلبو هوو لا سقولاو اقيم لاه داب لج ا نبجرول نم" وبس موت 3 اوال لم للي 000
 ١ ملي للا 477793577727 ما اخ رو ركل اقيامع باركت كسل ةراشا اهب كسورانسللا نيكول و ف ورحم اب مب ورمي
 انزل تساايعنبالاوةنشلاةلئلزل جدلا هلح لذوي جل دعمها صا ةدايحتممنتعيلا ..| ةيمرااراس وعن ثم ماو عش ليل 0 ا
 لا م ل 00 0 ةاروتلا ناو اعيم ىف اون الزلال حسل ّيورلا عماول أ نير يحس يك سل
 تر ىسومل ا تعاصا كن تاوتيؤرل اداسرينل ارت: لجل اوديعزيدروهموفاولبازيمل ل ال 0 ىئ 2 لا 0 نيم

 مط س سك: دعا ملاذ نر اق ما 15و ته ا 1 ترد . "اون ام قد اصلا مهتذخإ مود ةضتبلا مجد غإ نيذلار الويل منسم اذ
 اليل باو ىنومانيالو كل لب وارساونب نيا عيل مكر جوز ج بق ى ابق نم و كاب قكوا نأ بس 77 0 . ما سؤ هما لو
 كا بان احا رن ندعم ل سرا ةرمم دم تضرتن ا اهنمد اضن الاب مجد ابفسلا مؤ تمقوول 37 املوو نإ انيخن نبات بذالك عت مارفتسا: رو ٍ ممل تمرنإب .! سيب غايد البا لكن وف لمك بذلوا لع تردت
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 هنا اَيلوعداَيِولو تأ تيارهد# اشتم لبو هل الضامن” ل ضن كوالا كفل 1 ل 0 0
 نيبال احول تيل رهو ]بجد بلت رف تن | باسانب كمل وق ةلكس لجلال بيحوي اس منيل ناك لاو
 277272 3 ا 00 رجل 7-5 نق اييوارملا ليو مهتنبل اق تل: ناكو ب درلا بدال قرص اورارعلا م
 نوع نيل رجلا يتلا فانا وا لطم تعسو قرح 2000100 رع 00 و ْ 8 اهئابغسلا
 9 7 7 2 ماو صأ 22211 ري 2 7 رس 1 1 وّدلاو . اهم نيماتد 2و اج 2-0

 ىو 3 022 ىبل وسر ن وشي نادَ نونم فانتا نايلاو ةولرلان وتو ا رشا هدو لع مالسلاو ةولعلا يسب لد يلو تا
 ني تورت ة/ارسس الشلل 317ميتاو 00 سي ل 7 7١ ةضم 2 . راث_ةدالد سا وسلا و ل. انازو ىلا جاروجبو لو ال ى دال 2

 مه 789 227 ر درس اسد امص  ختاوو ا ص ” . تءارا ه3 لا ا لا : مق و قل | -- تي 00 م ا

 ع هدرز حان ةياونم] نيرو ةساجغلاو |عطقو هيونل سفن تن م قلاشاشلا 8 ل 0

 تا عون خلك نويل ماوه كيلو ناقل وا عم لزنا يلا روتلااوعساوكرصنو 1111 ناز نك انس
 إْ]فقه . .ء 1900 0 1 7019101 ااا ل 9 |لاوعلا كب ءاظم تما و يوعز اراوكل جت ىف تدجو) ناب اوس اذ ايوقابس
 . هلل ياونيلف تيربو ىدوه لإ كل[ ]نضوج وترسل اكلم د ضل اعيوج لا وهنل ل وسر يبس ألا ايي مصحف ا وق تي دبو عورلا
 دوج او دج دوم ٠ تكا ضب وو جيمس ووو | باتر جراذاو وييدإب نءاتب انارل وق هلك لجأ ءاشت مى دبتو ءاشت نم
 نتن ة شيرت (2ةوعباو نارقلا هتملكه هلنأب نول 8 |ىتالل وسو لانضسقلا ديصعلا نعانعجر سب نملاو لاااذا هديبس هدإب نيركلاب قو

 ١ك 2 2( 7-52 7 1 2 0 تلال ء اورو ىث ع عسو تول هلع ووحسلا لإ رو سر اربع الث
 ٍّ . ١ َر / نت 72 أنلاتو 2 .-م|ى سوم د في

 4 و 7 لا 01 9 هت ساآس ل 0 4 صرت ءردرإ او سم جيلان رم نت ولات يلا تحف 8

 بزؤع ان كروت اهقستسا زق: ل ل و هلبقأو لربأممأ ل ئاقوانم ل نبط ايسأ سل هل 0 ا

 0 ا ل ا
 01177 م0211 0 ما 7 20 1 نيم وأ )و حبل ز لكلا دب ن وقس يذلا نيد |نيذلا ةةردقت | سيم

 انمار 0 ْ مانا 5 0 0 097 1 1
 و 1 راو ترثلحنرم] 2 0 | هملاو ع ١ يوارلاوأريلكءلو قلاع قاع لالا ديت قوام ْ

 انوملظايو هع حا اناةووصقل 0 توكل لكيت كا نك 0 و رووا لص ءارع وص فض او يوان قيال ىلا
 : 1 0 هس 9 : أل يمنا
 لوط ش ل يلع محام وقب ملا اش |يلاو ديل المرق ثبخيالو عرشلا رع باطا. ىلاشلاو تمرخا ىفاشلا يلو لحب لوالا ف لمتالا نا لك لاو نال نوت |بمجتتسو هزلتسيدو حرطلا بسيطة قلاء ااا: اجدصا ىالوق

 وادى ل ا ادع !علبقو ريرتلاىل 220 ذو ةييرشلاو نيدلا روتين ل قلارئادشلاو لاقثالا عضو نتي ميدلت كىللالغالو لق هلع
 [رل تب لعفلا نمر لحفل نإ الك لحن نم عم ميلا نالازايج ل اظفالاب تمررجشمل رس )ب لع تناك اد نادشلا نإ از ريفد سن نك لالا زوال تول ماو تسلا مول ف لما كلرقد جدلا ذا رو لتس يف
 فق ذؤجو سانا ىلا وتب لمت فص نوأ و دم | موي للا كرتد ب دلازتظا مرت ض لا ندعو عسا لسا 4 هلم تراب مالا يلع ]وم يي ل ىلا الا هز تنال لحلو فلز ير اب
 تاومسلا فلل ل سنا ناو عيب ل يرم ارب لاينر هسا مدقت ادع جيزفت ضاياونم نمل حل ىداصوم نم عن لالفالا نا لع | عيب مرتلا نالزاسيلولف ا اهتييستو ابي اوفللق ا ةقاشلارومالا نع

 نيش لشرب لزي ناكوط "تس وب يبل و ةلست ىداص» ا ئ لا ىنلا وشي فاصل لل ثطوتلا تشو يخل كتل نم تانعتلا زو لوسوشلاب نايا لأب 5 سس 2
 ١ ٍس 0 دان اس 3 ٠
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 "سس ةم السلا حبو او كولر سسكتلا عج ناطر رقي ة نحو نواب لوف 0 اهم ورك م اسجارف ناسا ميري 4
 7-0 مالكلا ىئ اوما وبيذلا 1 ليام كزوباياطخ يور ات ننال ضرع
 8 ىداصر بشرم اكز ىف حي ين جانب ولطماولاق م مع نجم لو 0 ترام ىذلا

 0 للا ل
 مراتسا اساس برة . ب اطخادب و عيكم ةروسلا نا ت

 دور ياام بر فلا لدؤكل رس قدسيا واوكاو هولا ناي مز

 لوقلو مب ذلك يسوورملا وب ناس لع !لوس
 ف ع الام تلف تعرف مرش ل / 1 0

 هه 7 ةادهح

 يحاول رقابية ق 1 كرو
 ينم تلايعر ولا روك روق دوسري ابأب اج بود ا انمي رش

 يحلم تل اسم 00

 ل

 لا عا نبوت 0 2 نها 25م 2 2
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 * نوتيسي ال هولومأملا ىلع رهاظ اعتمد كمون اد ريحا دا تودعيل فرظ ذا يف 45
 0 نوعي 19 كا ميدهوأبن كل نكمل نمت مالنا ىاحتسلا نودظعلل

 | نع كسما كتورهوبت تلوح ماودامص تان :الثا يلا تقرافا كمسلااودأص أملا

 موق نوحي .|ىكنمل هنتولو رصتول نو رئت لَو هلبق ذا ىلعفطعذ إو ىنلاوريصلا

 ٍ نالت قام ا لمه

 أوعجريملف ةيارظعو |وميدمأوكر نامل نتن فد قف ْ
 اوك اقادي دش يوت الجر ا دتعللاب اوملظ نِْنَلانََحاو وسلا سنوي نبي
 امان نيغا صنم 5 در اون ولم لق نحوي ثلرت نتا وربك | وت [كل روقسشي

 اتلدامر ملغ كذا, لش دل, نإ لأ ليصنع
 20017 ع

 اعاني ةهبجا ل ور ونان احد قيلأشطةددزل نول تالق, تهأ

 ثعبف ةزجلازنلة] نلبي 212 يي امون ىلإ دوبرلا ىويلعَقف بيكي
 راو :رفوهارس وبلغ فرص تكادميوفل ل !يلعزاملسبل

 لمالروقحأ هيو أصع نمل أَ 1 َكيرَن] هيلع اههرضو مل صانيبن ةعبنالا
 سانت و نويلَصلا بم قزف أم 1 ضر رهان دو همك تعلطا
 0 را نا نايسلا ايسلاومعنلاب تسحْل أي متولي و نوقساؤلا و راوكلا كِل َذَنْدَد

 ضر وَنَح جرم ارأ نحتيزوتلا ب كلاس 70 ةأَؤمكق

 دام متل نماينرل اكاذلئثلاانه ماطحو
 ت0 ا ارو را روكا

 خردل

 محو دلاله ف
 هلا تاما

 فل يه ل منش عانس »ب لادا يدب نمر اب سا فلق مروي نضل و ملمع لقب فكن ن هد مو | نموها
 - 1١ ىباونلا هماوالا نب“ « |ريفالعاوفقو هسا باتكلاوفرو ملأ. 2 1(« راع نزرا» اههتشب قرص فدغ د ماللا ولعب هوس ئلخ لاقي

 * ةدخور من مضلاب ماطعل للا ما مالح سالو لكن ىو هارص»" يشمل هضملا معا ريوتساو لكف لادا ماجر م وعيال ىزلا لالا يندلا [رأتنربشم ثم ةيكرمت

 الين زلال

 لك ىواص سمره

 مري لوف هلس لي

 000 رقي ةثيعو وفضله ساما ءاتلا لوقو كأم
 ركارق مو لاب اول ن يذلا يفي رنا زرخ ملا وب د ابل ايبا ىلا» بلورتأ ورتلا و و, اياب ابدصاىلا نت ىلا سمعتم لعل

 ناابلو مث يمس و مِن ل !ىنييذلادوجإلا سا : و 97
 ما ذا ىو مونو ديرقلاه ذرإ وأ نوفر ب
 الل تماس افإلا بلدا ىلا الا تاي

 لور بسس و دوعسل الاى رك روطلاو ن نيدم إب جرف هليا

 لبا لام نكي اسي ناضام اذ ريغ عار الزان دقت وفك علا هدب!

 كربة رتلاهذب لاعب مسدق نال و لعتسا ديك نال راد رولا هر
 اعقل هوقاو تناك 5 1 اكد ىف نك روطد اوت ةرقلاهذب دصق مارق
 1 الا بيطخر لك, م 0

 لطاو عيسلإ مول تيس متنا د !مالما دود نس

 1 7 و 0 مايو كف عروب

 ار تسلا الاكل وادجاو درا
 اهلا يبس ناك ق قر ث ٍةرعلا تنرق افدعالا واو و دمنا لع ادرس كيس

 7 ايامعبق تلو سن 2 4 واروصوشمو 7 اوفو موت هقرفو اوداطصا قف يس
 دا قفار او اولاد مالا د 0 داطصإ نمنع
 نرممالإلوق هم ىد اصر بتاج جاد لإ البلاو اجلب ت لما ا
 اها زا ا رود لا تلو تيس سائد يصل هسا
 ايي ةفريصلا نم باسو عطا و هشف تمبسلا م اور خا وادا فتون اكو لني
 0 ا نما اطعقنا ىلا ةدرخا هدرا

 او مويلا ما لبو تيسلام ا مول هسسأ
 0 اسامي تاو همر اب ما

 0 مل نلف هريدي نيرو الف تلبس ساس
 ضن انمالتب ا ملل م بير ورك او تمبسلا ماب دوريلا مايقو
 20 0 1 فد توتي تسدبلا مدل كاكا سور ميم ل لوقا ل وعفم
 7 يل” تضاكو لدادجل ا ايف اوك اضيع اوم تنته طم اق موطر يزاد

 زوم تءاولاإق 5 ةرزوماولاو ملأ هلع لويرعلا مويا دداطسني تبسلا مو رقع
 هرب ىو ىل بدي و مسأو نك صفح رد ةردعم انتو ساره "ادت تع اىنر
 كيلعا ن نمل وعفما لع بو صنماربنا رن موإ الث ايفو ايصن ةرزوم فرعمنب نطو
 3 اب ل يرام ملوث هلم لق ةدفعرلا لسأل مكانظفد
 هلت ىدام» ما ” اط دس سم ةدرقم# وقول لع قياما سن | فلذات

 هسا لبئال لست مااونع الكز# انور قو حسو ةروضعسا|ب ز
 ظ م كن م حلك لب« م ننلاان زغاد لو
 رورو نوت الو نولي هويام دو
 رس لاو تلم اننتو تريب سيفو تل دعب رت أر
 0 ولف تغب اجب د اود ثيبدع فد دداذل لن

 ا و ل رم اظن ءا لاق
 الشلايرازاولا نئوبث و قوراحدا لامي كامج لع صا ١ذ!ناشالا نا ةلروبتسمك نا

 - 20 ا
 شنان ئاينلا نو ساما نوظت/ تلاقدرل 7 هل لم بيتو
 ناني نمل مشن عا ل وق حلت لم يقابل التسبب 5 ةيافل
 0 | ةدايعو سواضيبلانءداعنالاو دعوتل اكو اتسم.

 ١هسل ذا حب نذ لوقو !ىف هدع وا نعم دعو
4 21 2 

 ا يك لرءربت ل كو ربعلا هجوم
 ملعب دعم ىلازتالو م لو نس رماو

 رار لس لب ماكس 50 0 اف ميم باى لير دا
 0 ١ نمز لبق أوف اكن ي ذل ارو وبيلا عسا
 لوشماراارم لوف 57 نافع وضاقت ذلأن
 ارنا يذلا مب و ثم لدي و امال فص كوك اصلام#ا لوقو لوعفم لام وا (نوطقل نان
 لصوبلا نيرز لبق وف اكن ذلا ليما قياس مجم ل حلو سلا ىلا »م كيب ءملا

 ش هط ثرا”رفاكو نم نوب ا روك اولا اسم رلعذلا
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 ذآ 7 سل

 1 ءادقم كب در لح ماق قلص نا اف لءءارشا م اك زاولقل نااولا
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 هده
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 عقور اطساكل ثق لاتعلم ل كي وسلا لص رنا درت بالف قال ارث 00 د لويلاوطن لاقنالا نايرّسا ركوب وقاولا» ملا ى للاكل ذب هسا لو هل
 كمثل اقلاوارقيملو عمئيفلا صقل ءادجنا ةنردملا سمارت فرايف ردطو شيول اتقي شلا ةراركلاو روبيطلا نود لاتقل اور اب م م اد نإ ى دل يبوطقن ماس يارا هذ توسل لكي رنغل ايم بان اتم اراب قو ىف نيبال
 ةلؤلا د امق دل ف لس + لاح جوزك تو نب ارا ال ةردقس لإحلا نا تمطعدق و خردزيف ب! اعف تل شا اا لئلا فيبارخا لوف لس لكم بارما قلتو سراب نينجا عي شا شن لان: بس
 مأتم مال دلوني لسا هذبل ى ل دزه اتفلف لخلاف جرالي وسل لضريبة لاول« ذسذاوا للفقر باذن وعلورعنل ريم بت خور الدفاو سا ةيلاع
 و كلفاقلا هيب لير راداعباكاذ ليلو هال لف اركاب علان الاول ةماعلا اجامل دق اين الو دز 0 عب ميرو ارخاىا بزل
 سيال ةفئاطلا لال رحم قليلا ىىا نيم لطلارم: لق ريرم افلا ىلا ةرع اهنا ل لثلا نمدولب ديم ءوللا ل لع سايل رنا ينلا مهب هس ار فشلا لوقو ىبأ ل د حارصلا ل بذا وب ذيل ولو ن لا اغلااوثاكو هلع او اقسر رق
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 م ساحنلا ني لال فرب مزز ريالا ى الاد ومنح رص رس نار اع ابرل لوعشم ا ىلا ريشي نمل اىداص» فوثا تقد ىف مونلا جمب فجل وبال اا
 و داما لمرور يطقو لدم اقو ملا دايلوا لسن نول كب دوس ول يول ىف ا طيشلا يل ينحت ءاصاذ مايقال بف خروست لسد اسلا نيو ربي ودلس او مللت اور, زن ف سابع نب يرتب رت مانو شمل دل

 هاو دا تبان اسبإ تفر ىا بالا ىف جلو عروست لمعلا ف ١ لرلا ىف بسمو صرففاىا عروستنا نكاوكا وسن اريل وث علل بلس للا لك انا ل بلصواو ربطت نسال ففي رشوط زلط مان نب نولتقن
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 ملص ن اكناو ناكملايف نشمم ىف الر دخل عنا ضر جيف يول دقو قرف ظفلل ضعت رلى لون حاشا لاذ الس ورلاءانعمو . لومغم انعال,ق فلو هل بيطخو لا انعالا وف اوبرضاف لوقب لذ ىلادت شار بط مرأى: لاقنا ديل
 اهلاعإ ىا قانعالا قف بيطن) ةرابخر "ننقل لارا. قفل فاكلا يقر بضدصتيرل وتب اشلاراشادقو ةدماز قوف ن ليلو نموقلادع امج د ناكل أر يكف لاعتماد ةيئرفلا للم صنملا نر هرخ نيبو نيد عسي ةيظ لل منال ناكم نظرا
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 ةركلوف ل مخاوفك ينل ءتيقلا ذلاونمأ نازل اال امارس ةرحلا فينا مك الَّنأَو
 ]و فسم هيما ةروفافل دورى نيمو لوط تورم نون ناب هلق روف ب 7 |, مو 7 ا م 6
 يضع بقاع فسار رأيتم ىلإ هضم كل ادي ربوهو ريكس كرف كتان
 لبيد عضل زكا دول ذآ موصغع اذه ونجل هوما وة ند
 احل نكن المص بتي قلااع ادي تيم امدح نمل نال ويكند
 ا فكي كلة لف يالا ذ لأ صياب ايل روشب ةيمديانكلا يل

 دة حال ازد لاح( للان فاس سس
 انآتا ١ ل طق واتا ول تو لو ديحسأ قلو نفل بطت اوكا ارم
 ندم نق نمؤليتذاوم نوه كالعب ضهلا3 بد كدا ةرضلا نحف فرغ
 قمنا دن ىفلاانلا 220]ور2[51وبف بحلاو فكل نعيم ريما قال عونا
 009 يت ١ رر3 أ منعا لسع عف لن تن

 8 ل ساذل سلتا نون قلاع راوي نلف
 مرد انا دوجو ادازعهلوبف روصو مهو نعل لورا رادج) نا لكرقوأ ضف ور همس قرت امم
 :اوملعاو ةيدبلل حل اببس نال نا دللرما/ يي اءداذإة عاطل, لوس وون هيج
 اة كل عارركابف دور 111 اال طيس فن طن بالف ل7
 نوم اكتمل نرامهتدداخنرامفأدتا غيوم دض تكتمل نير نيل هتباصا
 00002 نأ وفاتح مضر ضال اف نوف عختسُم ليل ثنا ذل اة هذاو فلا خراج قيلاديِرَسهَلل
 لاول تسسلم يرو لزاما ةنالالئام نقي

 0116 نومة وةزاغو نيرا نمةرلع ةنمتؤأ كومو صال لولدها 0 فوم وقلا رحالة نطل قلة وويا شت فكك ايل فرق ءاونم| نيل
 اولزيث ناالا فلور ا نو يلع را لصلر لوس ىف ف مالا را نم |كر اد اهرذا ىل تان ىلااوريسل نا لضنلا بنت ممزتاوخا هيلع اصأي

 هرملاسلاف ذل وكيف تلف ب قدصن نا ناشلذل اك رك اسوس اقف لكى اء نم علك ناد بذل رذ
 سر اخ او لش ير اسسلاب طابترا بدو يذل للوقلا ىل ضلت اوريتلا
 ارسلا كنالو ىا مالا يَ انو در غل ا حسم« ىرأ فوده هلع لك ف وطعم ىلإ لوقلا اعلمي ساو اوريرَقس يرسل شو :لنيلعوي لأرس نايخ

 عل رلباشلا ءاعاد البلا خلاب نيك

 وأ انتا َنارسَن] نور تما ونوقفانمل ا هوانا مناور رتع امس نوعمسي ١

 تنك هدلوو لا. ن الربعي ايي يناله رزنلادبع نب ةبابلاب ازيلال واقوال قف اعم عير عسر
 سلوم تايأو جو لعق لطلا لو مرورشلا تنفى لا تفك اهنالم نا ادق لارا اد بابلو لل اك ارطعغت لو ٌحرْْلا ا ّقلعم ا هريس تب ابلولار اضاف اوم نيدعس لكل ارنا ىرتاتب ابلألاي راولاقق ل يلع ثا لصشلا لوس طع نع

 المايا بس سلفر ع ثلا بوني نع لطا ىلا لع اياقرل تزغنسال ىف اجولاها لاق ترف هريطع ثنا لستم لوس ل لف يلا بوتيوا توما تاب ارخالو اماوط قد الد هربا ل لاق هدمسلا ىراوم نم راسم لعن شدد لو لعبا لص
 تبصر ىورادرجبا نإ قون مام ناس لوس اي ب ايلولا لاق له ديرك احب هديب لكى نزار ف لع رش» طك م لوس نول قجوسعن# الركن لاف فيل باندك تب ايلاباإب ل ليش يلع ذلا باركر يلع ايشنسخ تس ابار و اراوط قدي

 بيكى ةصقلا هزيلة انك بر مدصي حرقت ةولصل كأن ا”لايل تس طيس ب دعب لان ل !نيذلااي ايل"
 كتم لوا نا نوطتمسا فوزه لوعغمل و لاولواولا نلت اور وف علق لك نانا ب اعيشسالا فيلا بع نيللاك لوبن ةوزؤ نك ولك أ يرو وتلل

 وجو ريلتلا عيلوأ مو زطروصقلاو انييدارلاوو ورولخلا لك

 را ولسسامالاإ را كءال |ريتسرول ىعالةقيقح ا لع تن اصر ل تن ارتي قتلا
 زا لايم يالا ىلو رمح رخال فلل ف برر | فرحا ةيمر نال سكت رشم
 شما نال دادرحللاو يكل لوقت اكل اقلض ل اعتمشلا ىلا و ابليلا تاًضمبعلا
 تاع نكلو ىررشلا نكلو لوب ىلاعتر لل تاو ع اذ مث تيسر ذا ل وقبر علل
 نوطحشا ىا لوقو حلاشلا هردق الف دزه هرج ادب[ لس كرام
 !نيرت و ىا لدالا أردتا لقي فدزك» و دان دتبسوبل | دتيملا لح
 9 0 2 14 ل باطخافتساوا ل لأ .٠ نثنورفألا
 20 «تاراضقلا ا لوقو عذلا» لالبلا عو
 8 0 ا لاق

 وم وركذ اسم اوظدو نجوا و نيا دب او نيرا اصئارلل || ول او
 انعم" ب هو لك اعلاه رق لرد واران او رمت واط درع الا ضن ىل

 لوقو لطم نال ذهغو كار صنم رهن يو رشم كا سنا ءاضقلا هسا ملأ يف
 عل اقلاوج اريك ندا مدي وجور رضوا عم ومو سطل فس ندي رغلا سا ىااني
 راتخملا للا سا حاف ليف 0لطس لكاب ب داق كرت هدلب نم عير مدحت

 ارسال سل نوحسمال مكر ملوك ا
 نع تسل رقادئاف ةوينلاو ن ارقل اب نوقادصن رك ذم او ندعم ايف مج اك نق صم
 نسوي نكن عرس 000
 ىنب نم غاي تل دن د ادنع بادرلا 2 نارعأوإ هلف ارامل لاق

 لاول بكى ا حر اوبجوت وري ب داب ل نكن ول وعيا ون الى صن يرادلا دبع
 ا م ولع دبي ,باهصاو ىلا ل تقل ءارللا

 : ال نا م دعو 1 اود رلو 1 0 00
 «0ا الا خم شدا ولوج كسا ردت ا سايق تدب ىلع ب ألاب لال دّسالا نا اقيا

10 
 قابدارلا لوالا عراسالا نال فلن طسولا نا باول لمتاعو ىل وتلا الد ابن لاو
 ننال ارصلئ اب اضي' بج او ورجلا عرس الاب لالا عرس الاو ةادسإلا ببصوملا ريما
 ايات اوباما راسا بمس ا ى اول ىل لصتإلا ىلع 0
 ناىاافن انس ولو لوق نوكو جم ال لوك نع دك م الكلاف نحو 2ك اب لح
 : رص كش 0 ا

 قي ناتدعازءاتناو نسا لوسرلارفهناوبيهتسمااونم أن لا اناا لق هلك لب
 " ارمد انناو مل يل ثلا لل وسلا يع اعداؤا اكرم الد اينالا و تع اليل ب امبويمصا
 للمال اهدصارلذيانلاو ىلاعتر ثدل باججا لوسرلا ب نارا

 مسصاكذ او مل رات | لصم ىاررلقو ,رلا نيب لوكرظا نااوعا د ملف هلع
 ناد نذ الل حب | ن(يرقا ور ىل' تذل بلك ن ذ بلغ نص خبرا وكن كانك لذ د
 مت لوليحاب برلين ارللل قولا نمو فنزل ل نيو سكاس نا نييحلاوبلا
 ليبتل برقي نحل وكول نم نتا و بقل وجو بغسل اولي ارو ب هل مك

 فقلطم نينار اطخ لف اوقتا د ملوك حلل ىواص», تيتبلا يكرعتلا ةراوتسالا
 لو لل اطلستو ءالغلاو طحت الي ويلا باذحلا ايدام نتظر وقو كريو مت اول
 لاقي فو ذم اردن باو نييصتال لوك نايىار ينيب اصا نإ هل لك
 ٍباوج عروقوري دقت لع قوي مدرج زنا نلق و لوملا نونلا ب نقال فدو ارش بارج نا
 ءايلاميعدلا ينكتب نيبلاو ىنباطخالا منذ اورلذاو ملوك هلم كوس طرغلا
 7 اذارلرقد ب دبعب تلا يالا هز و ب ديب رصن» رمل اوأث يتءادعا نع

 دادرج | الفوم ننال وق لل لب هديبر اما هلو اأرتبس )و تلو تيذا

 , ىر لطاترك زر لحج ثيدحلا ىلد م انخلا نين رراص» ةراقب اول, انقلاب اوما
 هذي نا لامجالازه لمص دنقلا ةوردجب مكره ام نييتيسا عرق د مل وق للس داس
 دم در لوم نادك دهان, ف وظؤ بن ئئراصنالا,رتلا دبع ن ببال ىلإ ىف تل'ز يل
 مسكون لصشلا لوبي ول ارذ هليل نير شد هسدص) ”قلر قد ري صاع ملييلعشا

 م د» فوزي ل وعغلا ل اىضرارلا عض تك رطل صوتا كا



 "جوا توما ق٠ !ش لوا. اعط قو اال كناو لاق دهم ا ىراوم م ع ةداس لعق شدا كازو دمرت لزددملوف الس ىداصم قئا.لءاريدقتب لدا ي اهنا ةرخآلا د اعسو ين ف ةلئار وما بتول ىدأل ا لا ومال ةل
 ةزوك هلع, ريفو ووحسلا ىلإ ىف ل اوف قلل ذلاوو مل لهذا لشن لوم نبين حابطا شاول لا تس عرق ليتلط ديا ب2 لم اضم قعم يابس عا
 هناا لس كب دامو ةرو (نملاوعت رعت سل اربباد دنيل بال ب ىصتق | انيداد ةودنلارابرل وق انس لبع لب" ١ىاث ا املا لوا ستر اقفلارسفرلف ويتفوق علما شد كن ونوم سايب
 7/1 رطتولا لاقيامع باتوا كرا هارب دنس رل علل ىدإص” لالا بناه ىد مارا هيسلاباهلكتمداس مريد فلا اب ىر علا ب 0 اس لل ب تضم لا اد او ديد اف كيا املا ى
 3 و تااءاحلا ل ريال هل ىداص» دمام ل ءالإكب 0 ةقاعملا 1 ليدارلا ناب انضيلا بجأو دع 0 مل (يتضالا ل ىلاعتاا ىلع
 :ماوف لأول كر 00 ةرامجملوا كم كا مواممات 6 كنغر نك داب كاكا لإ ري لااا مالا كي .و مو 0و 00 رو ةفرللا بيك لع

 احسإا ما ءواوم 77 الا بازملا ” تلقا د هس اال ١ لقد 0 ضل 0

0 0 42 
 و يهل دارصوكل سف دالواو 2 1 0 44 وا 0 تايم اف ناو اب نال ااولوقن و كن ةر وجاه ٠
 ا رع ٠ 0 1 ن] نا[ تيولو كلر هلجدل هالو ةلدلاولاوملا "اك ا ني ع 0 7 0

 4 م 00 و

0 0 0 
 20نيإيل .هذإ معاي كذا 2يظعلا ل زعم

0-0 2 0 00 0 0 

 نهي نإ 1 ناقل انته بنسب الار اتك شيرت نرتب ]نورا ضيا ل ل 1 ا 1كقادا بدع هنو حفار موخلابا»ل هدوبداءكيل وا كاب ادب يمك 00 00
 5 م /مورلا» سافلاقل_-- ببي 9 ال |لبوص 0 الثا الو لبث سان لوالا كو ىفاقلا رضا ىلع

 ةرماجي يِلِعرط ما كنان 0ك لمع وفي ىَذلاله ديلا لاول ذم ا نكد صو مناك نا ]دنع او وم 1
 سيم ..| موك اقللوقلاور افلا اداه يضل وكوب لو ف للوقلا لعد وق لكس كا "اوذع
 نفيس ا(نامياوا ةازبسا ةراغوإ تنل هلا ةكلك لكل وضلا يا رميا زال ظنا قدا نينؤملا لير لوقياقب اسرراشلا نيل اؤحضهلا دا
 ب وجر 02 ل قرلذد نوزختسوبوا يصل وسلا مادا م«نعيالداةقباسلا تال ىف اوت لا ل هس
 باهتم مل اراد ابانعلاناللؤبو تنأد وأسام هب لعيل هللا ن ىلإ تلة نالطب خنت 5 روس ا 1

 ” ةما مس طز 0 غلا الطبال" . اها نس فلا ثيل دع لك ريش ان بطال

 سوا نولوقي نيد نو رفعي وهو مك ل كي 2ايام نينمولاو هلا 0000-0 ا
 6 دس 1 1 ا 5و م ماروطن نإ هلع , ان ص قولا درا
 لول الالوقلا لقد نيفعضتسملا» دببوزيمب شيبه 0 07 ذوي اوفوطي تار 2 لامر دب. بيدنا ضنا قطاف اذ لو
 دوغ 0 تبيبا لدنك وفيا هيدا دهب اعدلر نودي ل لات

 دوبل سلو ل لمونلا نوعتسيزو صرفها صودا 000- اه هات 0
 لروما هما ا ل يل 1 طاق امك فايل اوك قو مباوفرطبد ا عال ملا اقستلو# لك « هسيخالا لعييريلا سصالابرطسااويفصن رقد سوم اق
 دب ابد سايع نيا نآوريفصلا اكمل وركن با نكرم رج نبا هس د د امصلا نال يخ
 كلذا ال ىاغمت ييةارفص/ 21 هيل 2 م الصراكادو يلعمبل ةيالوال نا ٍةدصنلاو مبءاوغا ف مب اصا ماد اكعدب اه ناك راف ادد رتب يسمو
 7 ا ا 82 ا دصتلاو _اكلا يثاب بار جولا لذ اولعتسا ملوث لل ل بي وصلا
 لام لبب هاير بانل باور ىنامههثلصررغوم ري ةواصلا ناهبو از ثتس از : شبل ةزاصلا يتكرم

 2 يا هل صوماسدانلاو ارح 2 اكو ددب م 0 نا ١  0دا م ار ف قست ايدكس الادب 52272

 جوف 3 طم ورا هزل نينلا نارا ءرج رشم ول لك داو لك بط الو شلل نم
 ادلة ب 000 ير هب ملاك لصف رز يقال ادن 14 دل فك اوبس سل

 ّي نمئملار يقل نيو 0 لصق ري دشنلا في ديف لجو "رمان ؤأسي 38 0 ا
 كيلو 0 جا تعتقو ضل كم هيج ايلا ضع ثيل لع بتل و ضرك لاقي 0 لاقيو اغلا
 لك ش١ در 1 ريو وك | هياء اتا ىف ادي رمت طموالاو ناز الر يخالاو لوالاق سكب اب نم
 زلت لعوب نقوزكلا نعام (ن]ةباضا:نايفسو كو 2 . :لامهقأ" نرحل 7 هللا ني لويس » فلا ناس هدمت هل
 ! 31 مم 0111 0 شيول ودا را دول

 :اكلاي بيطلاو ثريا ارش نب الإ ظسو ةرصن د قغتلالاملاب بيطلا»
 مي دبا نوكأ هَ جراب ما قضت عراشلا كس انه نسوملا
 حل لارا نكرمؤلا ريت ةمزطسم روك سملاو رسما عت نان ةرسح

 دعب تل يلا نال ةلراغل نكن رقايلا ميوجنال مجسم هيف نايتس ىب كمل |
 ع تلا رامسلاناورلايتشالا ناويو نار اقتل بيسريدزتلا لك نيقد سمن يقرا نيد ابيل ب اوقطن اب ساونا لإ هل ىداص,» ينال النك اذ قلم عنو (ديدانص نيل لتتذ هدد

 كيالامدارسالا#يماهتلا نأ ابل سمي ناقص دو جن انعم حب رمق كى احم ا نيل تح الاسس ابرك نم 1 ترا لما ىلا ا اذ وكلا سمو /ل ضل اذب نإ
 الد نكيزولوقياث ال اعلا ااا ها و هلعرشا لسنا لوسراو صال مارك 0 امإامو نوبزجد) نرلت رف سا مولانا نين ودي مترو ع ىواس مرت
 ىارب رمز ارماو رع ا رات رولا ان تا 1 0 هاو تييبلا



 !لاص عئييسلا سا مراعات ةهل
 ف ل 9و .رثرا رالرطرصع 0

 ا 0 ال له
 عربجلا ىف 0 ادي"را ف قرم“ [جرس ب وص ىلع يجو

 الدال نام نيام الابدان برقا ساق دام قم ان ناكيلاو ىلإ م فوضت
 هوم هدا« فطلتل والا نئرفلا ناكل نب .نيذلل لكل ف وطعسمورم اقدر 7 ل هسداس + نيلدالا انكم

 2 11ج لشق ىو 0-لا

 :ةنس ومني ةسكضملقلنقلاو ديب ناوعزإ عا ن فلس نار
 مد مرد الا نادرلغ كلا ارك نا لع 7 3

 ايفل كو ب تا اومفانتنس

 فلس. تلا غ "اان اور ل نيزلا إبلا ىل ازاتمتل لل قو و !تادايعلار انوقرم ل اوامر ىلا لع و ينعولا اما كرت 0 ةاور بلا يك 0 افون
 اناا ىف انتسبقلا وركز ىذلاو ىتاشلا اهلا ضو بتلاقي > ا 2 لاق 0 0

 ول ةةيزعو و ني ركن عة يلو ىماولا نار ةلاصرطعفام ةماعلا نعامتسي ا نر ا ذو ناضتاق ىف اك
 مكر طا لس ماما ماون لك البلا مب 70 اما بقنا 000 ةلط

 تضل لب ديب لاو مي اقاد

 . ميما أ اب لالا نحس ١ شر الا هادا ودعوا

 هردقلف ذك تماما« ىف ناو كوقود 31 11 م
 ُئ أبت اوروجى او باوك يت هبا حالو ف وذم

 ل ار 000 اس نافرسروتل 0
 مسا ل راك نقوطعمل

 ئيشلاا عفا هلس اسم ىلا لوسلا نمو عد: ىئفاشلا دنعف عاف و دعب نم امم اد
 3 د وت ادإ“ 0 1 زل نويو دنس ودود 270 زمع لدغ نكت
 ميل نانو مهران مَ اةرفكلا نعاوبتناِنأَو ريغ ليعبال

 ومع |ةركل وانلاو كيت مهن ووهىلوملا عزو ال وتمو وك صان دككسلوم هنا
 تايلر ءاشيأمب فري د اق نينارهقراكلا نيم نخ نخاون ا

 ءارقفر هته ادكله نيذلانياسم اق | را ةلطلاو مث, ىينمم ول
 ديصونلا تس ىاريزبسلارمكفسف لمقتل ييسر نيلبسلاروتجلول اىوثريكشسملاو
 نيالا هال ارحل نسف اسم ركا نا ندسقي ناكل عال اصل
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 وَ 2 ظ055 5 ديل ىلا 22 -- _ نعي »1# س أ مس كام سأ اذ دب ن |بذع ماي سرسلا ناب 02

 "وبر درترافكلا لق ىف غلاي ضرألا ف نب وحرس ةلءايلاوءاتلاب نوت 0 نيرا انذلإ بح الا نيينؤلا نم نكمل قل 1 نا لاق لد هيلعرشل 0
 ملة سا را 02217 وا ا روسو رسال لسا ل ةميظرشلا دحر تلا لور طك اسا اف باطق
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 0 سرب د ع نونو اوه تنوع تليف نضام لل كام« ير اع وم
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 لال اداساة هدر 0 مل نيل رخال ىرانلو أين للا قومالاو لتقلاوهد ملم 0 ل
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 رع نحفاو همالسالارا لتقل ىلاورطضي لح نوصخحلاو الفلا فمه ورصحا

3 

 24 ل 110 رات
 "ومو ءاطحلاو نأ. ال اجلا نازاد اطر 5

 00 لبا توب خلال نان 0 0 0 ةراَضلااوُماَقَورفكلا نموت ناَذ ضف اذا حن ىلع لكبصنو نوكلس قرط
 ءرسلا بص لاس لك كس زيزتلل ا سدد 71777 7 2

 1 0 0 35 ا 1 نيحرشلان نورتو 0 سوس كو لالي أ 1 ظ
 ْ 0 ارز ف وز هتسرل وسو لوق نا كسل هشلاعيا ير - ءثاوقلاوا م عمت تح ةباَذ لتقل نم كنم | وررفب - م دروبك او يففاشلاو ا لاا بسيو ىاضلاو سكس ادن 0 ل ١ ١ تك
 لإ 7 ار "للف ناك م | 0 هتايروكنملا كإذ رماىف رظنيل نمو ورمل نادم رقرادوشو هم عشو#ىل هيه

 0 : 22719 يا تيا وملعي نزلا وكس نورد نبالف هلل د غن! |تطرملا نمو كرف يطع سل | 4 ةلطأ
 كل 1 1 مع 3 نهأو نيل! نيدداغ امد, نورف وهو ِهلوُسرَنَسِعَو ِاَنسِعَنَع 0 ماس ايز لح و يلع سلا |ةمرون 5 ريب م12 2 7 ا

 ورك ىلاب نتبع ىلا شبا سن وعل
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 هس نوبناد م/م سا لاتفلا ىف و لءااؤا رسل وق عسا » ف اضضمرب شضأ
 لاّقلا راحت زلال م اكذو بباوا | عرش ةارابسكو ل امل نوريرم او لاتعلا

 روع ذل /اكف ءاك وص ومركب متعسمأالن ىلاوتي ميرحتلا ندم لوط ميس ا سم

 هنا "د

 ةورمالسالامك< نوداقنم لذا 6 ورِغ اص ه وأو 2 مى دود عض 62 ل
 هب نوبي َندهاضي لب يلعحإل سنتسمال مهاوي مل وق كل ذولا نبا ىسيعكيسملا

 مولا _ < مكه“
 ماصنلاو دوما ىا بْنَ يزل نأرب نيمدالسالوهو ناي دال نم يغازل
 نون ليا وا نب د اقيم, ]أري نتمأع لكرمإ عبور لا ججارخلاةرزجعلا وطعي قَح

 كتمتلاَْلاَو ولا ناو ريزع د وبما د

 نوصي الة يفيكلا ةلبءل اناؤمهل ياقمر نمي نافل
 كود نم ارأرزأ ضنلاد يعم ابهرو دولا ءاطعمهرابح اثنتين ]ليلدلاوايق عم قح :

 ايجلاوتيروتلاؤأو ريااروهعيرتنب ا حيسملاو لح او ديرو مرحأ, ليلخ ف وهوعبتا ثيح ولا
 نو يرد نولي اكمل يزن "نجس وفل هل[ ءاَجاوأب ازا و ليعي ناب ىو لب عيل
 ولو ةروربخب نينا لإ هللا ايو فوه قار منها وقر نيهاربو عرش وٌ ارواوفْطيَنأ
 ىلع هبلخي ربل نحل نت دو ىدبلاب المن ةزوسرل سر |قِزلاوش كلذ 0 نورا وَ
 اريل نا ونمأ نبل ابا كل ذ0 نور شملا رول و هل فلاحا نايدلا هيمج ملكني
 ءانلزو ةصوماتلا فيشر كلاما لاوس نون خي ن6 يل ناش ادراج نم

 حي مالولؤم نوب ياذعي مربح هيدر احلا و ةوكزل نم وح نمنع دلال ى اون
 هيلع عضوت ىحوهدواج عبو هر وباع ءايونج ودا هبا قرح ىو هنأ
 رويشلا عن ةءازجى هنوني منك ماو نوصل طرت اما لهب لاي وابل
 و قومَسلا ّقاَحموَب ظوفحملا حولا ولذا ٍبْنذقارهشسع ثا تذاع ةنَسللا كيدتعملا
 اميخ ىو بجو ولو تل وو ةرصقلاوذةمرغا رتب راروهشلا ىو
 ارزووظعا ف انف ىع عملٍ كس محامل نضام ظاالؤويقتسلا وْ نيا

 71276117 هزومنل لكز ايم ىلا ةراءاكونجل 3 لقد
 تنأك امكن لاريش ةمرحل يه تلاواقيتلا مس صنلاو نوعلاب هيل مَ
 رت قو :ايزرفصلا لآتقلا فهو لهاا امرسلاةيرحيخأت نال عفت يلهأجل
 ماسح ئسلا ى دروب اورتن هرابحتشو ءارل هدب لي هيف هنيامكجب مضرغكل

 / تاقد و ىلاو شكو لاكلاو وز ل رعقملا نبل

 رسمت ار ليو لس اوتيل لعام مكر محا ومم يلف دلل نم ةرييشس/اع زل ركع ساعت زا انعمر بكا ىف ةداي نرلوق كليك ماهم + تير ب تومان المس او لالا نمل لاقيو لاكسملا رب سبا ىلا نق دي
 وشلل نيمداضا# عب سايس هي 0 7 .ارطكو ادا يعم ثرعا الكر ذاكلا نال زذكلا ىف ةدايز للا نم ةمرستتملا عراؤالا بكت لسا لع اا منص ناكر وكوب د لسع شا
 الإ كراديا» لب اقل مالا ىف مومو وتر اماه امال نمارس اولا اذ أ سا ئستلا سا ولك وق علل + لع ازيطل ينم د اضل وءايما ع ساامئضو ل رق
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 ةاطارم اوتو اشا مسح اول و جلس كراسإبرب اهنلا رج د بسم نوم يو ا ومر كبو دولحي قلت ماللاوو نيبمج اولارصا وب ىزلا سيمت الوفا يرق و ! وفل يالي عب الا < ىلا ةدملاارقف اوي! زا راو لق هل
 هفلختلاو لوبت ةوزطب قلعت حلا هذلف تاقرصلا(الوق لسان مسا ديلا قلص | لوسراهدارل لزنو لزق عطس كرام, اني الل ض اصتخالا كرت مدا لاقلا نرسل مرتب صيصفا يف نم ب دصو ةدسلا
 روف نما ىلاع ترسل اهنا ةيضافلا و قرسعلا ةدزغن ابل ىلاقيل و لئابقر شك باطل سا مهي نشوف ةدعاولا ةرتلا ىلع ندارتج نورا نا يقع يع ياو طب سا ةرسمع ىف زاد وق هلس ىداصا» مرو نهتفانم نس انبل
 ملو لالظل اور اثلا تياط نيصركا نت" ةدظسلاو سس انلا نيم ةرس نامز ىف كلذ كاك مورلا ةوزغلد ابيب مإ فلل نم حب دال مك يطا ثلا نإ كلذو كوت ة وقل ثا ىف تازن يلا يدلااسيااي ل ف هك ىواصا»

 يلو اله مرحأم هذول ديرحأ يرو رب ليل وقفوا نوم
 0م مح وسحب نب هلل رحمي اغارعا ىلا نورظنبالنوصقزالو ةيراوزتلع
 م جا ةلسانل طويت الصبا لوسرادامل لو 5ّنرفطلءرفلا ىو ا نسح كوظف
 فاذا ةلااونما نزلا يان ءهرلع و شفرة رشو سَ ىفاوناكو كوبتةوزن
 ل ةنطارتو لصولا زهرا لنجلو :ثلشملا ىف لمهالا اتوا غدايرم1ةن البس

 نم اهتز 0 تي
 نمار يلق 7 لا عاتم بنج يانا ةويحلا اتم امقاهمعن ل دب ىا رف
 ابا لعمْلب لعيد ياسو ةلكلل عونلا مموج ورقنكن يع ضوملا فالف رتيطرشلا نإ نون
 دع كذبنا ئنو هلل ووش لوركا ديمه تاي ىو انقل بسام امل
 21 نقف ىزل اى وو رسل ميبن اني دوعن هنمو نور يلق 32 لكلعالاو منيدرصان هللا نأ
 ةقلنلادانب يفنوأ سبحة ادار ملول لإ أعلا ىا ةكمن ماو 2 نيل هير ناحذإ

 اهييغ ل زخيالف ةلاحلا كتل يصؤ صن ونعلا ةركوار لا عريف الحلى نينا
 لو لقوركب ىلإ ريحا صل لوب نائل سب ةارو ل مجف بقنا فاه هلبقذا نمل سبأ

 هلا لرخ اف لصنب انعم للان نرحل زوونال يم لذ دخن مارح نول ريك ثلا ما هقاوأ

 ةةيواغملا لدا كبدلاة عدوا وكنز لكل عج و هلانك نطاومورادلاف هكا هذ ٠
 ارق هعنصل 0م هكلم ىو لأهل هاظل ليلا قي ةدابشلا ةملكو الام
 حن يار ”نومنمو#و: فورم اوأءافعضو ارق قوام ذراع م القنا
 هنا 0 َنوُمْلعت نإ ل2! دوو للبس و فنا و 0و ماب اور هأ جسق ا ءاؤعشلا

 رمل مهو دامن أكوا وغلتخ نيزلا نقف نلف لو اول نالؤمكلروخ
 طز نعي نول :هنخل ملط كوت أطسو رص رعسو نخامل ال
 افا, ماجر وولاة سلول رة عجياذا وللي نوإ عيا وهلا
 فلل: ةاداسم الا صن ايو دؤوب وقف 6212و باول

 رب نيبقث ان نى

 وداينفاوا وق لسن لمس« مركد ماء يشن ماض شن وف هلل عر "لو اطبخ جاو ير هخ ايلعلاد اين اأن نونا زوجي بور ادتالا يلع راكي ف ر عروب يلا رس ةلكو ل إق عل ع لم ا هر قف لس اف رطعم نكي
 موق لكى ف عرف اذافخاسا النو لوق خا لك يتطلع لف لادالا ىلع ماد نرخ الا نول لخيوكا ةفوسن ىو ملول علسل كو يف لغاو لكل ند عج وانو يم بيضرب هلو هيما عرعر اسوأ لاكمال انو لارلا نم فاض عبرا لعن
 ةيألا لحرق ناقتالا بحاصنو حلا الاقثواف اطخا ررفنا ىلاعتلوقل نايس الا ضورف نيرهصي ين ناهريسسنملا نوي ناالا لاق فسم اقلطم خرب ينم ماعلا مظل لع لوم يافا نا لكس لد يدابلا بابوا ىف خادبلا بحاص الكو لب

 ةديقم يلا نار اظنلاو سس ابي ب ١ نع ى ور اذا نا هلس سيل حل وق هلسلم ىرحسص يضل الد برجوطرمال ا نومي ناد اله اداه ينل ندي تلا نع او
 هيد اسم م لوب مروج لبث تل زن يلا هذب ناف بيطلب رشم: نرابخ اي ن وذلك د ل ف علل كا» سأل اب لوقلا سس ةعجاع لف

 هريس ااضارمد امامى تبن اك اوسايلطم ثلا تاي ( وس

 هجرك انهت وسلا نوفل ىلا هآلق يملك ل يا سلا

 نم ىلوا فوق ل ادزل يسعي ريع ىلا ىلا نيكس فرعا نم اراص نزتالركىزل |
 لاقي نا سرق بلقلا لاس كلذ لدا ملكه يلع نإ لسا لوس د ىلااهذرم 2

 هسا افلا ف لل هلك "اكشن اك ءالوبطالاوبدمهحاص ىلكوا |ل'ىواضيبلا| ١

 ةوزبسعلا كلك تن اكق ع ابرهخب ى ددالا ةوزغ دي مس يلهم لسا لوسر ني
 ل لا

 نايتشلا لاو دقات عوز م تخ موزغ ماا دياي رم :
 ظروف وارسم ا ل زا مكامملوق عدكم ليزلا مل اممر» لا نعل ابي
 ران الان ما تسمف خد هس ريد وامي مرقم لاك اذهإ ف اذا لوقو لام
 لايم ليس اوترخا هسااوزغنا مل سرا لق ىو ىل يلق نت وك اع
 ثلا لصلاق مو يسلا مباع ددداسلا لسا روزا لظس منت اذإ سانلا ماسالا زف
 دابا كم ثو ل ف كس عرج نذاؤإلاريفنلا مس الاواوفن اف مكر نسم ذا لو يلع
 هلع_ لقانا قلعت ضرإلا كسل لوق روعسلا ىلإ لو لجبال هسس ل و ب قلعت وردت

 طب ضو فاشل ىف لاو ايندلا كسا نيل ماقام سادالسمالاو ليما نع 73
 م ىلا ثالث" ايدل سا متل عملو ىلا ىرضفدالفالاو لسا
 اة ينلاب ساما عراشسم بنج ف لو هشس» لرب وح ىف ةويحاب نيض ار ةغألا
 و اهبل تميم ايندلات ا ذل نال ى اري ق هلشسا» يلا س ايقلاب ىنعي ةرغألا
 ةيلاع ةيفلضسم ةرخألا خشب انمو لاح ال بيرق ىف طقسسو تايلبلاو تافآلاب بوش
 بنجْؤ اين لا عراتيم ناب عطفلا سبي كلو يدرس ةيربا اد تاذ الا لكي ع صلا
 ريحملاق عروطاو كش ار ين قتيل اق لدبتسيو ل و هلل نم» ليث ةرفآلا تس
 ةرصن للكل بور عشنا نا لعل يبن يفو نما لبا ب ليقو سراف دانبا مكرم نا
 تلصتاوؤنتسا ثيتىلا نيوز هسا حم اوراس, لاف نيد زرعاو م السلا هيلع يم

 /ميفلةرصنلا تلصتر و اوه اولفافت كاد ساعت شدا لش مرج | علاه و مب ةرصنلا
 0 ب

 نم العا ازيا هورصنمالا ل ةلط نر »٠ ابيشمو وزعلأل لوقربد مالا لص 0

 رق داو موتي ملواهزلاعا مد ازربو ملصنا لوسررهنب ل فلا ادا لكووعشا
 ”ورعلاوررعلا نم ةرثك ىف رجعو مويل ا ب فيلر ارهالا .ةرثكو د اهلدالا لقرعور فن
 هريدقتو ووعسلا ىلإ لام م السلاو ةولصلا يطعم ملام ىا لاعرل وت هلل ملام
 وورزججتاللوق هلل ل مم راباالا سانلا عيب نع اؤمن ركل اعاورفكن يلا يرن اذ

 تا عررصمو باك ملك يلع ما للا لوسر هكا فوضى بال الصاع ناكن سلا
 الر دسق نير صلا ناكو مالسلا يلع ىن الق لوتم رات للون هلع مر يساقملا
 لبر انافانا تسم كارا لوسر اي مل هيلع ندا لسا وسير لاف سنفن ىلع ل يلع
 رم ب عي نى د دانس ل وأ هلل ًّئد نيدلاو مالا تب تاتش اد رعاو

 تما مرر ىلإ) ملةريلع حا لسدتما لوسر لاق لوقيل مش ركن ب تبقا لاق
 بص نك ملركي با لا لاق بم ل ضفلا نب نريسحا لاق ضوحلا لى اصدراذلا ىف ىجاص

 ركب اذا جاوسلا اسميفو نأرفلا نو راجل ذ اكو بأ لور يلع شا لسنا لوسد |
 وم انبرى ا لت نكي | دمحم دا نا نك ال ليو زروق دار ف اكل اهتم نناك
 نلودصاو لكراناف لا نإ اكو لد ريلع ردا دصررتسإ لوس لع اه انشسا ناك
 ىو .و هرخآ ىف هركذالب مدرك الك م ثييدك اذ ىدوجي ىلا ىنبذمالا تل تل
 ني .ءاسورفلط عام شم 11111111 1
 مم ولف ىنماف بلطاراذا,لاقركبابااي فلا لوريلع دا لصملا لوس ل اف يري
 رجس قعرتا لوسر اي فئاكم لاقر اولا ىلا ايتن ايف فيري نيب سس اف رصرلا رك ا

 هريس ىنف'ىزلاو ادرس ل اقف لزنف سا لوسد اي لزنا لاقل هارهتساق لفي
 ملمالا بكر وى لغلبفو لوك هلك ماعم رعى لأن سورس يخ كيلا كل
 تارول:ؤ#]ل |يرقاو تاروكذم ابرق اكساوووع بهيك نما |نا لاق ثمن ىذارلا

 دمسل وقيذ اريد قسلاو حاصل لوقيذا لاق كس اهت نالركيوباوب لاه ذب ىف تدم
 روع بجوفركولاوب قياسا تاروكز ملا برق اذريرقتلا ب لشو درك لكى حاصل
 ًلماو ةولصلا ريغ ل وسل )١ مدرك انالصاع ناكف وخلاو زك ان قالا يلا هضم
 لا قاف يرق ىلع رمي نادل هرم دامب بلل | كاس ا سسم أعلا السم ايل اذ

 اىماوعجر قدر اللا بولق خبل اوقلا ليخو يور نع اءاصبلاور هللا هرجو نوف رعي
 لانك ىطاوبو لوق ىفواولاد نينو بازرتالاوردب مالهسس ا لاق نطاو/ لوقو ليزا
 ناثلال طة دييلس سا لزناف لو ظطسافوطعم هدياو وق ن وكي ل والا شو نإ يفت ذادا



 عا لح طو انا لسنا ب اف» بييعم ماد هداج ىف كلو ىلدال دزوكالوا قارا نع اصل يللا ماكل ين دجال ىنا لعن يلب فلا لصاما و تكل دارخألا» يل قدما زر دم اج بلوق لس
 كزداقت اف لفرزو ىلع الى ل | تايراربإلا تان باي سوق حرابم

 ةقدص شركت انعم طلا لاقانأ لرزوك قسم اذعس لل و كلذ ىلا بهذ نم | وطلغو تت اعمل لبا هديل لب يلع ةيصعم ىلاوت ا هرهالو يصح يف يب ىلاعرنا نم تاو مدي ملم اب نا رافشلا ل
 فوعيا) نين نعالا نوال وفعلا وقيام او لاق يم شقلل هوغو فذ كرب نكي ىاطق
 هانوراكرثقر كا لاقو كزع ا رندا كهل, لش مالك ع ايفتساو ب لكل اق برعلا ماك
 ناو لو بنذلا ب جوي ك يعش يلف ا ال ب ل لقد بي مدنا كاع
 هدم اطار اكا ذر يذل ير لقيا ريق قو ريظخت ىلرشا ةذلاهم ىلع لي كلوا لاي
 د مالكلا يف اطصو ريظناو ليم | يزعالااذب سمن وكر اظف ىرها ىف تعض | ليع شاع

 مد ميلعتلا فسم ١ لوسر نعمل سابع ربا لاق فل نيت قعر لول علم » ترن
 نوم يرلا كيذا لوق هلكلك» ةداري ةروستلل زن حز شم نييقث ملا فرعي
 ..| كزيالو ماع لم اذيهتسم اب لرتسملولا ىلا نب ناك ا ىلع تفر خألا مويلا ور
 | لعضو مل اوم اياو ربي ىلا ىف كزفذ اسي نإ نيرا قدا سلسل ١# م
 لاس أ فل لل ذاع لش ذل لفيف يل دلي
 توركاودا اولد رمل ف هس را مافن لطاليلد ل ميرعا ىلأتلا نظم ن فلل ىف
 بائقولملو ريف ةرئاف زل ذارعم دانا جرو مدع لليله طا لسر لت ز
 0 0 م كذالا ثلا
 كوري رمال 0 ملا نئارقلا كاف امري زلم | يف / نزلا مدع ىلل لدا نإ

 اا ع ملكا ا ل

 ولا ورانا لسكس لح راديو ملا كفيت عل | و
 اب وعقلا ىا فذ ىلاعن شا هددق هسا ءلوث لش بوم اق »+ عرزفكل سل اي يفر وغلا
 ىالوقه شم لب» لبجئاكىنلامالورطا نال للاب لف ازف ىاا ودعت ليتو لرقل يت
 0 ا روس
 1 | د م لوسللا نذاوا ض عبر كيل رق جاكم اووعقلا .مهالاب ناطيشلا

 الزب مررمادا يلع زا ع, وابكا نئووعتلاب مكرم فيلو الف صعبررب وا موس
 دازا كي ا يرفولاوق هل لك ندع اهلا لوف يرق حاولا اوت وتل جوت
 هر ا مدقلا بالا هفتخم ولا تمل نا موف لب بت "تلى ا دسافمل  ايالاجخالا
 و يلا ريغ دروب باني ا فية رض رف كلنا فس
 لالصا "7 سلو م دم اهل هت تع ل امره ثور انا يمنا با

 هللس::الابنال اي لوا غرم انثتسم الابحالا ملف هلش ىداص»» تلغ
 غرس عر اذعيلالإ ثقل مك صير يس عسل س١ عرايا م غاوعضو ازا و مل
 مشسم تمام بم اكرلإ هل رسل د اسذالا عرسي ث سي ةيعبت ةراعتسا م لكلا د اسفالا
 وطول عرسك يملا دسم يك رسم ل دار لحارس
 حلل ىداص»» لبيك اب اذاوعرس حب اوعضو وجو مسزاو نم هب لزهدو ب غم ارو
 نو سل [نوغاهس مك رة لطم مقل مردناوذ وبلاش: و
 نانا مالك نبوعمتمإ/ نوعها سنت اوي مو وعصام و ملرابغ ناو م
 ابتولقمابلقلا نهضة يجوملا تاهشلا نماع اولا معا ن وق بإا فل ذو ميتوعم د

 يارب مل هلل ىداضيبلا »م ةدنفلا ف نونا سل قالو لوف هلل بيطخ ا«
 دنممم و يلع شا لميا للاق لس تدم قفانملا سيئر ما لارلاو ير شنو ريا جس
 هاب لشاب يكول مإ نق عس ار فصلا قوالب ل ةيفر كلى ب كوبل هذ اب
 دال مقرا كررغصالا قود الجار ئصو رب متيرط اذا ووكد طوسلاو فد ب رلب لافي هود
 ضي مود رج نالوا مابا نب قاحس ١ نب مورو مو نوللازفس | ناك دالا منايا
 نوماقلا سو رامبلا عم ىلا لد اوسلاو ضاههلا نيب هرلوداهن شا كل تنم روت
 ميغ شيكا نم يشد نالوا قاحسا نم رضيع ءزص ا انوا مورلا كول مف الوب

 !مرفصالا يس الج عضم ل فصال سوار فض ىفو ب فصادالدا يدلل مباس لع
 مالا جو ةربالغ ىل هدامج فس” و فوييسلب ميرط سازذصالا ىءدالج لل و هل
 قالاتنلو علك ىداص» احا ني شم مدر نب /رزسإلا دالدا مو رلا لوط

 دراي يصا|) نار فضال قد ذل تيار نلا شمت و نوب صيد عل وم سس اداسنملاب مم
 لزفات ذادق لاقد لوريل سا لنا لوسر دع ضرع اف :ىفلا ىل ع | سنس إو
 نياو سايح ىلبا نك لكوغعلا قنرط نم ةدنم ناو منا هور أن ذم لقي ورسم

 ىف تاءو بو تلو باثاءا لاقيو اع قامترضا ين ملا كى وشب يورد

 ىلا جس ةتتفلا كا ىثلاوطقس دتفلا ىل الامل وق هلك كا ةياص الإ يف اكن ايف هذ الغ
 كاز سف م |نكرفو ليغ نلق الو ةلمش كرارم» فلا هتف سو يف اوطقس

 هلك نيل '” عراجتالارابتماب عملا لور ماظلاوج اكدازذ البط ةسارخل ا ئقوربل 'ء
 د لكلا نع انف ثييرملا ل يزتلاو ىارلابىا ةمنسا ىازاو ملا احب مك ل ]
 متر اي ل ق لسل ,م سين م لبا ىلع لا ةدارشل درعا لق عطلت كب ةدشلا
 لأمم ثارش صير دضلا ترج ارا تفر أقل اجلا ىف ءايسلإ رم تع امص هسا دال
 و لع ذما لصسلا لوم نذاتا نا فلذو نفل انملا سين رجلا يف تلز | روف طارقفنا لقرل ق كسل

 4 تار عراب طا مصور يخلا ا قفل سلك نتف مم اه بس نمو ني !/
 هنئفبهخ مل انبيرمالاوملوقب باجاذ لبق لاك م قالب مررعا فيك هريرقتر دم ا لاوسلا بادب لسا بريش لا انيرهافو ملول بيلا و لو اعف, اد ابتعا تين لاب نوفا رقد زا مماقظن ثيم لالريك

 يالا قانا ىل ةصاض تلزث ا الا وزب د لا ونا
 و

 ف رضلا لولاو نايل وعض وهقلاف مرا م قطن لوبق مسام سس: زن هاذ ملف

 ا( لزنت لو هل ىداصاو زك

 هاا

 ضايع طاقلا لقد ليل سدا لص نط ئاعم كلذ ىف مو امفال ما لو يلع سدا لصون عيئاعم كي ىف لياوغلتخاورل
 مب 2 1 7

 رص دسار ا

 7/2002 قحبلقلانيمطتوفعلام لقوهلابأتع لأ نم دأب
 ينمي هاو ذعلافا نص نازل اذ نيب «ككلم
 ]يوم يلع هاو جيشنا ومهزاوماراو نهأحينأ تتلختلا) رجالا وهلا
 مهجر قمت نيل ا مكوك تش تب رادرج ل ءملا وتلا, توصل ]نينا فلكتلا ىف
 ٌنكلودازلاوهلألا نمبهأ نع لاول كعم جوركلاودأراوأو نورت نود
 وىضلا0نُب وفا ماد نوفا بل ليف ودها سك وبأي فره وزخ ربو اول عينا
 نينيؤملالينذقبادا ضلال رو دان ريف ويرتوا كاذ فنار دق ىانايبصلاوءاسنلا
 :نوبلطي ياقيوم ةميغلاب ىشملابركررباوعبسا ى اكل ِخا وعضو
 .ديلااوغتب رق 0 نيل م روعروسةأيفو ةدادعلا ن4

 أ

 و لوبق عرس نولوقي أم انل
 كنيد لأطباد ك ديكؤركفلاولاجل ىلروملا ثوبا ةنيد ملام لأب لوا لبق نيعشلل

 لقيت زوارها فخ لف لتر 2 ظ
 ها اود ىف كإ لهئنلا مل لاو سيقنيرجراوهووتطتالو فلتتلا ف نر ذ

 ىلآهت لاق نئيفأف نياعربص ا/نارفب لاه أسن تيأر نا ىثخلوءأرسنلايمرغم ىف لأ
 ارفعي صال مني كلاب طيح د دا وطقس ىو فلق [يداوطقس سيفا ودّ
 أني سم رنا لاول وَب ةدش ةبيصم كببصت ناو وهؤسل ةهيعورصنل دسح كبت نإ
 مهلّْلُق كباصاا مد نورها وب ةبيصملا هزه لبق لبق نم نفلختز يمزح

 لوب الو انروما ىلوتبول نرد لو موه هنبأصا أل هللا بتمام
 يع فين نورظتنت ىالصالا ف نيئآتلاٌةحاف نزح هرذ نوصل 30 رو ل |

 نصب يرو ةدأ,مشلاوارصنل نسحا تيان فس رت اينسحلا نينفأعلا ىلإ
 اوردر ل فاليري ألا عراة ني لعمل سف
 20سم ٌلبعتبنمركَواءوط هلل :ءاطف وفلل ذوكبقاع 0 نوصي ولحم كذا
 منوي لاوءأتل:ل يعي نوي متما دورا وعم زهرمال 0 نيف امون ومففنأا
 مهول ءامصلا نو ياو هلوسة اوه لوعغم ليقتر اوم: لع[ ذ وذل مف

7 

 0و

 ىقافنلاىف.لاغماو نق نمل ااذ لب رمح لف يسئ وقفنا لقي اور لس احترس ا لن اذ ىلا مثيل :!لاقو ولا نر عقلا يف
 ةزعإ هسا ممومنملا ساوايلاو ءاسملاب ملوث هليكت عرار سا جورهفل عقود اها قافنااازب ناز وفض ارسلك و

 ذا" ميول عااد نيت ىر ستي عب أذ



 إد

 بما علونمملا اهيا اوبجتلا لو نعمل او دسم عيصتروإرلا نادل ليسن! لص ىلا اضن ناك او باطل اه مالو الو بل اوما كيب ىلا تا ةذا
 ل ا اا مانو نادتس لد 1 نيللي كوب |ميافنا ناةبرمت داريا
 5 0 الوزارى دلادلي برتاراشال زب كال ولا ل ني نايات ما نإ تلف ناعما نم يدلك ترتب رايقعا ا اذ اتي لاول! باقات" درسيلولا»لامان للاي
 نوقع هه شم يرش بكا هلو ابيات تلا نتا اصل اومالا ىف هسا باصع نانو ,” ل1 ىواصرسةزعألاو انرلا ف دقشم نيج ف كلن نفانلاو: هيشمى بلا هاك شل
 1 00 شت لازب لبق وكلا نماققعا بحت سنويا ارلولاو لاو نونشملاف باكا (ن/ عصا روصيرج لام فج نافيا او بعصاو نسا ورشا بع اّس سل حان
 ل قل ”اندلا يعاب لأنا لوزا لاو صسلاو بختلا نمانلا يف للص يكب دتتعيالنفانم وا اذه تم لولو لاملا نك انرلإ ف لص 'باسأإ باو زال قو قزف
 رالودلا نلعتش نزو ترا الاور ان للي ارم _ر صر لا فس نب انو ياعضوملوق هلل بيتر تيعلس نشل يفر سذلا علاوة عيب بمول مل تاذسلقد تا نصل

 رو ليجد وحسلاول» 0 اع "2لر مثلا م” اوملعاو

 20 1/117 اناا شلك نايا الا ١
 راسو | لي كوكو نيكل هر 7 58 موز 222 2

 1 0 تب لد ايرغم اه: نكن 2: 0 5 هدمه لن وُفِقسلَو نولقأب ةتممللب
 اصيملا نورتالا لاق شتر ريكا رع وانعسو واولار يس دشلو 27 2 اني 77
 2 اكرص سلف اكد 4 0 لتسا ىف مديلع انف ستتالىَاُم 1
 كثر الأثر 2 : 00 5 مسن يزخ قهر ا ئاسلا 054 هقشلا نم اعجب نوقلي مبينا ويلا قام
 2 صل ىذا 0 مهند ن ويمومى أ ا 2 نرش ب العلا رشا رالف مه نعي 0

 م2 يلعمسلا صرت لو 2 داو لأ اليدان
 ا /خ رؤوس كل عا بول لعتس اق نت

 /مولكفلولا ل لوادي راو ةزسايعلانأ د
 ل .لروفلا ت اقرصلا امرأ ف "حل ررعسابلا هررال اور لوالاو
 هز هندسي لبال فتات اقرصلا رف رش للوس نإ نومي نريتل
 سل 7 ريلعليلا لصر سلا لوو ين ملا ف انضالا 06 الإ

 اجل ابن 1 نوفل 5 لمه اولعتت نا نا نر لو
 موعد نوع سو مل نول هزولخ لداعضوملَح نسوا يدار ٍبرَمْوا هيلا نوأج 1 هل 7722و 001

 ناهس ١ 0

 هك ق7 جس 52002 كدربلاعارسأ امكتعنا اربشألاو هود

 0 اورو مسار ىلا : نمور ها مها ناو بضرب دل 0 نوط مهاد .مهاوطديل نا واوضراهداوطع نإ
 ال نزلا ملوث كلل سواصررب امال مل انك لع ةروصغم "1 ور ل | 2 7 4 6 اق لل هاما 07

 ار ااقو هلا ودجاج دي اوبر نو ني ل فكل هى" اةييغ نم هلوسرو لطف رم هن هن همن ويس هللا ينبح اولا واهو راع
 0 الدية ماز انيكسو ملال وقل نمالاع نع ويفرلهئشال نع حد رصلو ل نيا ومههفكياد نإ دربال لا روس اسما ما وم عقيأد كا هدنع نال لاسنالف ين وامل نيرتقلااف سك ”تم م سو 77 0 4 ا 0 م لانوس دارا تاك نضل امناملابخ ناكلو باجوانيْنْعي نا نوبل

 انقزكرلا عمي ةسلا ورد كل بابن سلو هلع ا انتل اورّيفلا س 9 هلع 0 2 م
 هاطع | ا سكمسزلا بتاكلاو نع 00 تادابورإ |نيليسارع اوووف ل باو عنا
 قو 01 ع نير ازعل فاشل ار: ادنعوملا ناطعال ايزل لالا ماسنأ

 وأ افون سولو وأ ضم انتسار !نسّرل لها نشير 1مرات نيالا ى بالا هلاك

 للاي ,ايفاد حبل قال ناني اون يس ينفاوندبلا تاذرلصال
 الاب حاوج الاي ى ايذلاؤ ص زيان نصت «.قلخ# ملكها ءنلوم لفل قلل بصفوف طقلا

 ضلت نصل احل ضعي : ليتل 0 م 25 ريودمم امز'ص عنم“لو مالو ره

 تنص نمنح 0 اذا لايادكسم هيكل ردا قؤتس اوبال أنا
 ا نق 00 " ماللاد اثم قتيل

 الوان اهروكبال نإ مهل-.ل/بم طع طور نا تنس تنم عما ةخيرصااذ | كانو د فكيجلو

 ندوه كاماللا كاذ كلذزعاون اذان ذاَنولوشو ان يس هذوب نان نيقنانلع ا

 لايررمأوب هت مقسم كلرَح عفاسم 'نواوم نق رص لقول .لءفلحاذاذ بقيق لك
 7 ا ٌياوم

 در ورع لسللا) اما نيب قرفلا ثان ماللاو مهربذلاكب هدربخأ ف نو قرص ني
 رشا هلك راف اروكردا تركك ل لعوي 8 ءانوكلحي 2 لل يل 3 مص ني ريغ فطر ان افطع اهلإ سالم 27 2 ا عر مم در و سو و ا ا

 لاك بماصإم ايباد نك ايبا نلوق لل سوت لاصرت أ تدي 1 تا راع زاد 7 افلا غم نكسر را نم لامر يلف تاقيصاار كا كيرلا ذاك بنكو نواصل ق صولا لوو ردات لد يل كلا رصف ذكر ]م ( يعو بأدق مان ناار ادزا) امو ماعدت
 ناكل بة يللا لتفسو لك ادد ا تان فل جر نمل ل ف كمل ( 9 عرامشل ل[ تلمر اصر اهسسا روف نمد اكل بلل مر الا ى عمر 12 كاتالوج زور رت عت | طك انلا ىدت تعا وزنا وذو ينل بوملول لس اد, يزف عدس "از اال اذاعي صل دسار وق حلل ليما انا ل واذ الاط| دز يرش نودا نالوا لقا الكسل النام قيد تانضالا ع عورتا |بووطقسإ < ناك نو كاد قاتلا مانا تان عل 1
 هال الا دااسوت السنابل طرب قفا لاو اتم تسل تي اف الو موتا لل: لع ناك اوم لف رنا معالي شم 2 اا رمل انا
 "الا راوزن بيز ربلتفل مل لإ لا يلعرشلا دصرطم و دارا ذأ ثا ذيل شل راضم اركب اصقو نمل ايل ا نلك ل | ركرشلا نونلكي و 7 ملف بواص مانع وسبا
 موتا ل يعول لصونلا تساذ سيقوم اعرلل اي ري ولا اك سو ديلعشلا دس هل لاو فس عقو بايد ديوس نب سالب فاشل نان

0 0 "1 0 
 ها 50 ولو

 ا ل علال قش نسر خغالا للاب لداعش مازن
 كلذ ىورالطمابق اس "نا دع البت لاو ىف شل للوقت حرالا ىلع
 لذ ىلا جاما نامل عار ىرتلاو ةفيصإ اولا لاق سس

 رج لاو رست يريوسو ل و 0 يلا هليل
 < ناكشا ناين لاو ماا با ءاير ف ككاو دصاو ىفاشلاو
 اروملا لوقرجو اينم مشل نقل كا وك فس اك نزلا ةطحيل نااسإ
 م دلع لد لاق 9 رتل | لص ىلا ىلاراصالطر نآرزربلا رعت ةاود
 لور لاق للون نسل لاعفرانلا نع لمعي نيا ىلا قرني
 في نعلن ا ةيقرلا كيو ايون ورز نام نسال ارعاو ايلوإ لإ
 رص نذ ساو رز دينو وئارتساوا كل اواملوت هلك لو اينم

 حرلصال هؤلادتسا كيووبلا ت اذ الصالوالو ةرملا تاور
 لال اعز انني رسل ع كرف |وذ ام ناكموفلا نم لاك اك نسبا تاذ
 ا كيلو للم لصد نطل ني ملا اولكر اظن



 اعلا قا 0 /ءنه عراك اذذل نار دصاعريلا لعدراد لاوس ع وجا هطول طعما راخا زل يفعل اد يعوق ل ث لل نيل كو رتعل لياطلا نة ديدم تاقيلع ملا |مواضيالاب حا اهنافرلذابرلورورشلا اوطريلذ ينمو اولاكعلا ل-هيلع نسم دلال: لعاب عت وزج باد جاض تشع اواكن امل و هلأ لصمرأ| رايسإإ طم ٠ ىا»
 ظفل عرضوا مي رعلامكلالرل الكا ظفل_ ئذعو لون نطرجخ لبا ةرماو لجمالك افل مزالوسلا اضرل ارسل لل وسر اضد الرع اذن انضرلا نالوزؤلا إب لضملا باجاو ضلال ورشي ضلاوربغ
 و ننس ماكنا نكي ووتر نا نتالو سنو هور نا نقاشا و ريتا و تورك شل | بسس | موق لس سداصا ب سلكعلاب وايل هاا ةالدل لانا نحه زحل يف يلعب ا ةلالل ف هزل وسرت لاك
 يلا ىلا ةراشنا سو انيرملا مالك و لما ماشلا سيصلك نيكل اناء لدا ار نزعت ن وكيلبتا يو لادالا كارلو اسلا نه ذعدق نو عالج مك[ نكشوكزملاو ككستعزججل نرد كلوا

 نال للك يور وبنو ليفو هي ويسب: لوالاورشلاوا لوسرلامخرواذملاو لس ثوزحيل وق كلم بيطت بر خلاو 1 تيملا رب لصفلا ستمالسلا عم هر وكل تسال نعي وبسم الك سو عروتنما شال لهالإم
 بانل نضل شارت سطل هردقوارخاتنمل افرض كى ا يم ازعل وق حلل لا ب اصدعر يدع ف اكدر اور #زلادحلا نمؤو ارش اوو ايرملوث لكس لاو توأ تبل نم لصفلا مدع
 ظ تايبباشاييبنوصت ماشلاروصت خيب ناديي صرلا أن ىلا وظل نووي ملا اولي _عاو |الاكمب سدد نآرقلاو لم ما زمتسإ نيو قاورسلا باجر الار عب لج او
 عم لاا مالكو ل قو امناد نارك يردد نيش انءاىص فس ل زن |مكيدإو

 ا نورت ركض ول ادمن للومدرل ىذا نم مة عوكذلب مذ نونو ادب مكون | تكونا ف آلا هزم تلزن ناسيك با لاق يظحلا زك كلزمل و لك

 رطل دز اوسرو نات نياضلا هاليرمطا سوو افح" نينو ؟ناواطلب )ركاب م بل
 0 م7 ليت جلى ركن هناا ءويدتج ناةاوسوهنا قيودا ع نت لاثلاعأ نإ يا رطب سج
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 00 اا قال 0 دا اوت نيبو لوتت وغفر سيل ناك السلاو واصلا يلع ناهس وربإلا كعم نوماس
 نذل رافق نا هللا لعونوفسلاه نيففملا نادهطل ردود عزنمعينف نعاطاو رت منا وسن . ١ نورتو لم ردن لصراورلبد نارغلاب ىو زهتس تان نبل يد
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 منج لي ةببط نلج نرد نبيل 0 نر نيئرزوملا لقفل عفو بعلو عمرا ضل بن ناو راينا تي ناكو ضي الو كون

 اهلثر وعسر يريب عي اانلا ملا ننل ل
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 0 لا ماسلا نس ةديرو تابلت
 0 هل ن مانو نوت زان لكل نوت لل ار ل نصلك تبن رف لكى ا

 4 طعئم ا. انتيطع دقو ىنالانلا نو ويم لإ بأ لبال وقل ساعت نا ىور سول نع ملا نك
 انا اعيبتنيدابلا فرب لع اغا ورايق حل لص مادبا هدعب 7
 قاتم لام كلذ لف امرهشلاو لاي 0 نا 1 زب نش أ اقلاو واول | تاني ن

 10 يا اب كس نعمل
 شارف نوعي ري رس نوبت يبل ةوروز ماني وعتاد لك ل لارا انس ااد نورنا كلذ لقال

 كا 1 ارملا سمرا شر سنار و
 ةساواولا)كلذ نيل ضنا لطعا انا لوتيئ لل

 ا اراك أكم يف تراي اكاازيث ةديتعلا واسف لكس ضقو نيل

 210 ارع تحف يق راو 3 لاعت ملوث نع

 طغلالف او ا
 ا 007 [رارم:» ابن/نكا ا. ةئلغل

 وردت توزمكك لذ للا ةدارإ لع ابنج اب ئكداولا نانا ارق انو منك لاك كل
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 هنملالاض ىلة تيلي نول كالا ل وم نك

 ربات يي سالو ذلاوم كلذ .لكشا ذ ندمظعا ريكا نمَناوضوداقأ نع
 ير دامو تقلاو كالا زج او نآسللب قيملاَو فيسلاراقكلا
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 نمو ملاهي اوخشو الس الادخار جيزكل وراس 5 را
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 هلم ن7 كلوسرو هاج 2 اواو درف ويشغامل لحاورلا را
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 معسل نم عرزفم سور ريض ناو للعب بيض رضوا
 جلل ايش اهشمالا» ا انلإ
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 ضر الكت اورجلا 1 وليلة” ريشا م ارم مو ىلإ لولو
 تطوروازلو ةتكاواو ا ناكدتوبس كك بر ص 210 واب كاك لوم
 اليو وغلا وناكوللوق كلش تس واص|س تاور رانلا تت هراكم ابنك
 . ا/الا فيجيل# حلل مدون لوقو بو افوزياباوجابلردق ثيح يطل حرداشلا
 + مكناتيواجيا عزطملام ١ اف برزحلا عروق روك لع كالدللمالا ةروص را
 ّ زن يقام ني ضنانلا نسيم تل نسولف جيل وعسل اولا بروم ملا
 لوقذاتازرل# يل لاوالسلاو فلك دول نشل نراك نلف كلذ
 لواملوق كلك نإ! ددعس انعم ناؤ معمار ابتع إرريطل عمبو أ اطل كل
 أ عرطلا لمي نلا د انورزو هلف كرارم سلو ةوزك ارقي اللواء

 نار لا دب لور امدسا._نف نا لولعبييلا نب رسلاديك ىلا نبا لعل
 ليزرجب ل صلف كأ نب الار دصا عل الو زن اصلكن اكرر سلا ديك
 تايرع مول سصلا تزاج تلك ىف صب حا قئانم لس ةءيلعرسلا دولا
 ء لك رس م ايارمانب نس سك ورب ناكل ةرسا د ا
 اعرف حاصر هلو ل ناكل ولن ىلا نب تلادبع كسى ا نبا لكل وف |
 ريس ورطعالا دج ىنلا باماق لقي ن اراعرو فقس | لكى ضي ىذا ]
 ص اصيل فر هايا ىلا تكن إ كشك ااشعلا لاس نكون اجناعارم
 نو اد تاكو ىلا نب هعمل حلل همسي ددحساوباا»لمشسىلا
 / لال مرسلا ربك مسا ناكو لولسم او ىلإ هولاق ساو يال بسمو
 ىنيلا نك ا انموم ناكو ىلا نيرشلا بكن بال ايسؤما تدع! لعل صلو مأوث
 هر | ىطضرك رع اذ لل رلع لست وصي وأب | لو هيطعرشلا لح
 والورق عوز روق حلخ لاا زل ثا قير لو وكن ماعلا | هب نيمو كاوتراتنلو عفا كلذ مالسلا لكل اديك لذ نس
 مزرلوف كلل اص دس دعب رق دع ماقال اس ند الاوز
 ين ىف الدع نود قرفاكلا نا ى ا ةراسا قيضلاب ركع امناو كس نوت ف
 |ررتلاب قشر ء وف لعل نيورل سلوا صا ترتيل ضف اف قسافلا
 لش وار عيطلا تستوزمكلا صضصولا نير اوعبتسم ا ىلا ةراشارعنلا هي
 ".|اهنىسريذحتلا نستخلابلآ ل رارك ثيتركأ ركذال و ميازوما كيبل وسل
 8 لق ا كالو اولاب نمو ءافلاب هلسوالا جالا تربكد ب ماعبالا يو سنلا

 .رماطقس او مدل اذ الب ىل اوبس اهبدل لعل الف انما نال ثطحل كيل اه
 "' اك نسم ذعبل فس ماللاب ىلاو اوم ١ ان نمو كاتمدالو لا شو انقع ا انب
 . وةايحاب مديت ايف 2١ ؛ل يدهش سلو ناتج ماذلا نا كسا هاش ان نأ
 0 هاك نا اتيان تسأل انااا
 ماترعان الا نورباشيو مل قعر فلن ورعب ىلا ةراشا نوف اكانسو
 شاق رمل فالك ومر اك كو م” هرإ قبس ةدب اشلا كل ث يحن ورظن كن
 ىو اصول عمال بك اًسرللو راكوبو الا صور نركالوّي ف# هرعت

 هاءاكئ روس ةفئاطلا كلت ءاكاوسعلس نآرقلا نم ضلال كلو ث حل
 لوف 0 اصر ىفرعلا نعحا دسار سو
 قرضا لوك لازؤكو ردم لا نا إد ابلاريدصر يشل اونما نايسل و
 بارعالا تف انمىلاوتا ناب ىف عرور سر ذعلال وبث نوبلاطلا لس نورذعماءاموملوق كلت رام د تاج نبيل وتل وحا ليقوطغللا حو لطال نيرأرلا عفانم له انت لسزلا تاركا ملل وق كلل توام 0 ا ك5 7 000 اصريف اوري ام ورالؤب ثلث نا وك كل
 ار عل نا مبول نا تيتو ري لو اولد يفصق اذإممالا ل رع اريفر اشتعال ورزعلا ىفواهتتالاوسدراذعالا نمةلطابلارازع الل نيوزعلا كمل كلل وعسلاولا درية يدم ليا قتفاشم لاح ناب
 اولداشمناغطغودسا نودزمملاءالوم ور ةضاك اواّعر ايلا نكي اكراوسييرعلا للاب مل نقرلاز 0 ١ مو جرابلا ناسي اروع اللا بارعالا نمرل وق كلك وعسلا ول رطسملرذع الو لماذ

 فلوو لرب ل الو اص ل ناو جيف ومالا فس رذع نما. ارزعملاو نيش اومو انيل م | دس يت رانا لعم وزع نااولا تل شل يرماع طرب لشد لايعلا زو دبب  نيردتم شلت
 قيازلو# حلال حرر تووطلا نع اعلاوبو يعش يراؤعضلاو ءيجتاارازيب الإ ب اىصاركو كلاب راذع اي اورتعاوو ابين عاوتلك ع يذلا طعم احل رسل ركؤ امل ار ادعضلا لريال وق لش لمصر »زعل بمازز
 م ىواصر ممر اهب أ نعل نع لك : تس لول و للم حسمأ 220 ةددسع قبو تنييزمو نب م رتفل لل نوقفنياس نو رسال نيزلا لعالورل وأ حلطت حرارست لدن ا سامري خقلا ناز

 0 وم اياد لص اجَت وهرتو هالو لب ىا الخ مه دوش مه دق لوبت نع و
 . نأ 8015 لكيىداوجبا ىلا يزال رم) ضعب موضعب لاى ةو ونا ليس
 م قاقرمالا ةنيرجرر مراح صرخ راسك | 22 يق زل نا يي ران رل نت وفل كلذ نوادي َنونفاو 0 فلفل كزنب اه وت نا ىلوالاف كوبت نمار

 جور دو انساو نيقفانلا نمتةنيرلاب فلا نم ئةم كوت نمد! درك 0 2 ١
 1 10030 نلوانبأ قار بل قف ىرخأ ةوزغالا كدب
 سلازصأملومهربغو ناييصلاوراشلا نموزغلا نع نيفلذكلا نيفادا ةماو نحف ةرملَوأ

 كيري غ0 2 ا ب يمل ا اب
 اممتةرايزوا نفرق لمت الو نبأ تاك مق رح لع نصا و لزن ىلإ نبا نع ةيابص

 ايران دالوألو ال120 لو نورفاك- نوقيياذ هوا واهدي سونار
 از مانع ةروص تزن ذاوم نوم مطولا زق قمرين نا ةيمن نبت
 ن0: فلوو للاوراق ة سال رة: و يوني كبف
 و5 لع عطونا ف ضلت الل الاى ةفلاخ عجول عما وب ناياوُصر "نيرو
 ل22! اومدنأو مدا ومايا ول هاج ءىماونم |نبَن | يح نوفل
 ار نم رق با دنا نعأ نول كاذاوأو ةزجلاواينرلا كايا
 1 هس / 1 7 "دف ولك ابنا لع ل بود ص وو ايل ص 7 هو رو /7.

 ةيفرور ندعلا ىا لازلا ىف لصالا تلا ماغدأب نورا تو مروبظملا وعلا كذا
 رمل نالذ مهر كل دوتقلاق تن و يش ارصيخل بال هب يرقد نيروزعللا
 رإنشمعالا ىلا نعرارعالا قاتم نم نانيدالاءاعدا ىف ةْزوسرو هاو نكي نع

 قلو معلاو ضرما ىعالو حويل دحلان بالعطور نينا بيسعيس
 مدي وحصن اد امنع_فلكلا رفا جرح اجلا ى َنّوفِتسام نوح َنيْرلاَلَعاَلو

 م2 + كك

 و اههإ نير



ردالا ناش سوماقلا فو داما يفر نسل جرس انسلا ليكي اطيبثتلاو ةيسدملا ف ورلاو مثمو | نو نتتفلارمإ ىلاوطافن موقلا فجرا سوماقلا ىفواوعصنم نلعتبوسمما ىل اا ل
 .باطيورقوت

 اطلا غل وأ عل لا لصأو ناي زل ضيفو دوي تساب عرالصاب نوموقتلو نسرب اجلا هساريخلا لاستيلا ىل وعضو دابا نم سانلا نرعنجئالو نان وريال اوما مب | قع او فايرإلا مرع لف طع ءاطلاو ايفل ع
 دارا نماومسو و اهب ىلاويكيي وا وطشنيي/ل ب مري ليكم ىيوكى فلا رشا مدعباو منوي عر اصمب كومو نإ يا ىلر يم لامي ىف وحيا نايل وصاخيأبلوسدورط ةعاطلاب اك جسر قعلاو فايا مدع لس وطعم

 هيرسدسا 0 اايبح

 هكيهَمْل
 2 5 ل

 ١ ها دن ل مر عطا 0000 , :ج 13322
 نسا رامنالانم بسم دوق نع قرط ميس نك )لب نيني لع ام دعاطلا و طيبشتلا ةفأجنإلا ني مه وحق لاح ىف لوسي
 ىلاةلعم ميني كلوا نادال شلل ذو عسونل اف وهي حل روغح هاو ساما
 اوفرصناو اتا اول و لاح كل وحاي جا | تلق فوجب ليقورأ .صالارب:ة يس هووزغلا
 لييَسلااَإدارجلا0نوفِفسامأو رويل نال جالي توم لا نآيبلل نيل يسن ضف

 تاباوضر»اينعامهو يلدغ او كود أَتسي نبل
 انيس دهل لقوزغلاز هولا ممراو] فلختلاذمكيل نور نكي هلم مدن نوما

 1 احأب ازبار نه نعل 2 2

 م0 وأ منامي ةميدف لل ىلؤدابشلا تيل عىل[ ثعبلاب نود
 0120 نامل كزرةاورتإ فلقلذ نوو دعو عا وتر توإ] مجري
 او مدعاوضرال هل نوفل نوبسنبا وكرار ملجأ وأي ؤ ولا طاب تبخر ن وسعت
 0100 #7 ترس 37
 لها ارا هلال ختمها ضعفنا ة دعى نب فلا موقلا مخرجا هل نو معوض
 ىلا رجا نعل امس نكمثروب مدرع ا طظلغمماؤ ثمل لها نمَقأَعن 0 أوليلا

 اهي

 ها ل ل ا” تل” عا ط9 تم 17651717 2 رت ظ 137

 ةعبص قل لورز> قارب هلااو عثر شلاوماوتالان ازوسر هلال زت موو نحاوملعي الن أب
 ةقفني لب ةياوثوجر] هنالنار خو تدار كر خم هل ]يبس قوق منين ارحل نيود 5 اين ا

 : ةيةكيلع بلقتين أ نايزلا اود اع برظتني صن تيد نفط خل ساونبوهوافوخ
 يلع طدارح لاوقال هس هاومكيلع ل بلع ك البلا باز هلارد لي ىارقفلا مخلد وولاة 00 -ننوو < مانام ةماعلا ماد 1 . و 7

 ايدل اطلس يرسل 0 و 2 ور
 رق فهل ببسو قس نيرو ةنيدرج مولا للاب نيوتن عر ارا نيب ودملاعفأب

 طر هلل ه2 021277 .اطاتقدرا مح 2١ ل

 1 241 اكسو م خبير مهقفنو لا ميلا و !تاوعّتولصلا ل يسوون ص

 ها حج ا 522312 مى ع 3 7 كلر سارت . ط مترو: و#2. وو

 ١ تيرجهمل نانو مل نوقيسلا ودق 0 هز ,تعاط لالروفََمل قر دنج يمحي هلخم
 هلو: لمعلاف ناس: مقلوب لامه ناو ةبارصا يما لب سه وهو َصَمل | 11 هه اس 7+ دام مر لرسإا 57 - ى. ةتملا حر

 نيل مة بزب او ىف ولك زج يسرا باب اورو تاجرا
 3 1000 0 0 7737 د 5 7 اهو

 اورعجتاوماساك نوقفنم باخ نقي نمل لله, كلو حنت نوبل وفل كلددا نبأ
 ىلا باطني وراق ورفسا فاول لاو ةءاضي نوقفانم ثوم لها نورا فغ

 هدم وق هلسسمل ىداص "ادب او رجل حالف قاونمر كلما لوتيفازب نم لضتلا خس سا نولوتيف لذ نمل ضف ري اانا لوقيف له ما رعاطعت مل
 || تمسك تررص نا ل |قاشنلا ذل | قاوغب مك ا نش ا رمال رلوأ هلع حرب لباب و يلعر وم ا سا لطدورمل اوراتكلا قواسم بس دأرلعتبتو نر سا هيصاعم ىف درو راسم ا
 ر# نزافو لجص» قات الف تابشالا أل بعمل رن ىقنلا اي[ نإ بتاوكب اذ وتلا نك هفسس مهن #حتلو ل وق ىف متسباو انمب نقف |دسملا لاججللع ندين فيل تسلق اف راسم لإ لكم زلط اد

 < | وش هل وسر وما ليحمل كراس

 سيلوىنافسلا لاقرمم اريلوتلا ىف ءغلاملاماب ىلاو سل لاعلى ةيقاىمن قطن |.

 تبر مطوراسل بل فخر دئاكرلااومراسصن ل |عنم عبس بو هل وف هلشسب ىد اص: فلا
 لك فاد بو رز ب ةيطعأو ريك نب لاس دري نب ةيلطو بمعكن ب ساده واسف
 سوم يباب اوضإ مك يو ناصنلاوري وسو لمحة خخ اؤناكو نر تمؤنب لو ىلدملا
 ل بل سراف سل | نم لباب ل ريلع شدا لس ىلإ نإ فنلع ناكرقو ىرعش الا
 لكما نا ف لطرق اذ لسور ليسا لصد لوسر للسن ص بكن الاول قف الع ولم
 . علتس ىواصاتلعفأ ل يل تفلط مار يخي را دانعمام لاقف هايف نبكسا نلف

 هسا زولك يلع نا لونا وامر اقف
 و بعأى ل. رتدادب وراس نير كسد راسيل نب لش مب و را رده ال للاقفرلم ناز الاي
 نكس نو تو لوقري ز لب ةرطعو لقكير رشد ريكو عمتك لب عرلصلو ريع ني ماس

 ىولوإا و عدس مو لوقل لباقما ذر امثل ا وري وسو لس قون | نلخ ا ذلاكو ةنيزم

 فااكلا سهسما اعتق لكى ا لاعريلوف لتس وريف ى د ايبلا ىلا باحبساو
 لصتت زيف ليم اك اوس باوج ىف ةظلاتسم ولو لل ثو باوجا قب الجبن كاوا

 ىو راعٍ وق لف قيلا) عرراشما عين مخ ىراقنلا ميم فقولا نيكل وكلا لولا دعب
 سس نكس نايبل سا نايببل سر فلن لوم ريع نتي نا شلال لاغالإ امل |3355 قلل "سقت دمر

 وزو لك بسعتلار ورجل و راجل لكو لبي م يدفا كل وفك اربد ضي! شين 3 ماو ىلعدذل| عبطو ضو عمون

 لوما مما ىلع بالج زيي نم نااب رو ىرشممرلا راو ذك ع افلا كل وكرت (ي
 و لوعفمور يم مو بيب نتسم لاشسملا و ماللاب فعلا ىلع الو لعاؤلا نع يم

 افرعم يلا نوكذ وجيت اب لاثلا نكتو لع اف نرمزعباوقب لموت داب( لولا نت بيل
 < ءاينغا مو تؤ ذ اتسم نسما لعل ست اانا مل وف هل كو نيويكلا دنح

 حك لوتس عر وز فلا عيم ل نورص ا دى امانا كو رلوثر صح نوكيا تش ايهك
 هل 00 1 ل
 كفانا زل رسىا -| نورس ل رثاش ىداص» صغلاو لش او لص او: وفل رارعاو
 و نيمو ل نوبنلا لمس ل ايظحت عربا لب ركز ا او مط يلع لصون باخد
 ىبنلا عجر الئالصر نلالنو مضي ن يقف انما ن' لوبن ةوزغنعاو فلك ني ذلا نلا ى دري
 هسا ةءاشا كر لول نشل .بيطخرب لطابلإ هيلا ندور تسي اجلي سبا لح
 اننااعدما اجو ريف /رابخا نم اناهندق ل ل ةلطس» ةرماز كن ىلاعتد وف ماللان
 ناتو نس ىف ان ل مكرايخا نموت ىلالاو لع ريم ميرا ريكو عقم لا ةيرصتملا
 لوب ارايخا نم كلا كر ايخر سم ارابخ ارّسام ابن قريدقملاو دما زر يع ان ايي دعا

 أئيغ ىفطتشيلا) حال سفخلا نع ةديزم نا لاشلاو فوذحلا لوعطملا مفص تعي
 مسا ةيلشل يدحتم انا نيالا نسبت نم قاشلا مولا ءاماساًانرقريركلاو
 لارخأ رمان ار سومشلاو ب علل ار استخا فد زحل اشلاو مدقت ام ىاثلاو لو الاذ
 راضنال عموم ىف داما دنا ىلا فلي راسا لا سس ملول هليل جرا: هود ابذل
 فولكأ نا ىف مر اثمافلثلا ف نورزعملوق هلل ىداص»» ميلك ريرشتلا ىف ةدايز
 جنتل ماعلا ىلإ عسا مكب اعم كرت ليتر ل وث هل لل فور يلع
 قالا نافل وق هلع ترادعا» مرسل ىلا لسجل ساير نإ يالا و
 لي باول ضم ا زل اكو "طخ اسشا ناكاذا عش |] صو ماطر نا هسزلا

 ترادما٠" مثكشسلاانار ىنتتررينولا اند نا ميه لش كلذ لئن اد بلجآو رو تخ
 ل رعفم قامو وصوم و | فوصوم اما ىب وأ شم م اهرغم نم ا دي سرل ف هلغ
 ومارلا نم قشير رسما معروض نحن نب ذم نال ىلاثلا لوصف ايرغس و لوالا
 ةوادا مريام سا علا ماع وول لير ايإرع ننك امي اذع نأ نمو يبس نال كلبا 7
 نزلا بلقيىا يلب لقينا لوق هلك نادان عب/تم رع حرارصلا فو سوم اف ها

 ياو ماب لو هل كا ارغمهددع دج ىذلا نافنالا سس سلخ بم امل اب لس
 ,» قدص لبر للوقك لابللا يلا فيضا ةرمارلل تعنررصم جفلابو ا رضيع

 د ري لوعفم اشومو تابرق ببسس سارعت ابرق ظني ايززتيو ل وق هلق
 ملا لوقلنماب سيقرصتم وع ناكدإ) لوسرلا تاولص ذئب فظو | اري ف

 تارة اصلا لامع الاب جت و سا نغم اي ىلع قوس ادا لاننا ىف ها ىلإ ل ل لس
 نيرصتل اعدلاب رون راكم لك هيلع تلا لص اذ ا ليد ل لطم لاا 3لوسلا

 هلل ىوانعي ءرفغتسيار نقر ستمل اوعي ناكمك نال مال وسلا تاوعر ملوث للسلع
 يقيل سامربر مهو ل وق علسلعا» ني ابطل نوكسو شرد ةلرقومدارلا نيل ف
 دب (ىبعلا عيرتو يسلب ىلااولس يذلا مكب ييسملا نبا و سابك نبا لاقدر اطعرلاق
 رو لسلك نييعيملا ذر لير ذا نييفسم ار اسم ىلا عيسنلاب نوقباسسلا مب ال
 ىواسسصص م رولف مادص اطيل ملم مب طخ اد اسيل اد كب ارعا لباسا مسا
 انتيطعارقو ىترنالانلام ثييدح ا ىلارل سنا مب اطغا اسر لبق سا ءنعاوضر د ملوثة

 نلطيبضملا نمو مبيو قم اذا الفوز لاقي هيلع ا زير ىنعتق انما ىلع
 كمضانو 0 عربا



 تااوردابو يي زيافتعا ن وجم سنو منقل بارعالا ني مودل ىف مترلذ مدتتدقد قاتل لعاورتسا نوتفانم مسد ماما ياخ كوت نع فلق مولا لصاعو فورا ي دنيا ىلار يشمل لا موو لو هلسأ
 و كلولعل مثلا يني وق كس اوفر تعا نورغأو روتي تلا مكيكةدقد مل يلع السلا لور

0 
 مكر ذياومسقا هسا م« زباؤرتع لوأ هلع ىواصإب مث وق دا نرتررم نورخأ و لوتيرسا مركذ دق د دذعلابا وردا

 اذ اناينلا عما مو اعر رطل اد يفت ينو ىمبى ال قحاب نقلا ىف كيرلا و مبيوق لباسا مبدع بدني إس! ع ملوق لس واهم: نوجيالرما كلذ ناق مبا
 لبست ماسر نارك ىحلو لش ىواصا» ةردهدكو يلام اوططع لجو ار يخ وكت مالو فنان مج هزرو فلخت وموعد ذال ايار يطا مش ةسادعا علا نم ملا فاو هيطعاراع ناك مرت و 7
 مة ذيافرتعا لق م عموبفللا رو
 رافت ليسا نيا
 عننا ونمم رك يلا عت تاويل اع ناك سرت أ انا | نمو عراطإلار هنت
 ىلع لوا لا تب سب ان ابجاوماهسا ب جاورل ولد هاي ريطجال / ىقارعا

 عطني لسموب ىرتلاوصرءاس ىو ل وصح قضكوب لب ىلاهت تح ادار ف سبب ىلإ
 منحاوفلك مر ةرشبك ذل اكيلا ىف سابع يا نع تسيب ا حرر الا ميس ارظفوا لو
 م نم وجسم نو مل يللا لسنا عتتر ايلف لو ةوزغ غسل يطع شدا لس
 اولكر باحصاو :بارل وا زباول اقر الوب مملسو يلع ا صولا لايف تمل !ىراوسإ
 م برزعاالو رتل ب مث لاق كرزذعتوا رص صرب اول ذا لوسي ف
 تلا يلا مب ذب اوث ع ندور خلو تساعد ملا لازنانريتللن ىذا وترسل ناي
 ةراسسلاب#طابترا كاكدبا لانا ف كاني وتملا يسم تن ملورلعسا لسور
 يالا لوسو يل || لوك الاونم أ نزلا ياي ىلاعتل قر يف لزن ناد مان ارنا نسق
 هس لزنابرل قه ل» نر كارل قلو روتر اتخاعملا لعد ياورلا يف فلا دقو
 لوسر فالغ رعت وذلخلا ئز سا اق ثري لا ريعرلا نمسا نيل

 اال لا تبيع قط
 مرماه ا ترام لاق ان خخ 0
 راصوابزفا ىلا با بجو مكرصول اوما اولذي سل منال مل اوما مذ ضرس ل نان امي
 اهدمايلابجولا يفرك 0 ةراقللا 0 ماكل

 لإ ىف ىذا ةقدص ن'لاعابب الف وزك اسكا لاذلاو يضيعب وزي نلحت
 ىف حينفلابم يك, لاو :قرصلاب ىاايبرل وف كس جرو" الاع تبضا يسم ايذابإ ةذص
 نوكسيلى ا مأ نسل شيلا« لالا ذولا اال لادا
 داق لاب اولا لوب هرقل و عطس س٠؟ ميزت باتت شنإ نال ميلك ىلا
 ئريسف لوك تييسأاو ةىلاسدل ١ لارعالا نيس مم“ ااولك الو هلم ى داك
 ةاناجلالعناب لامر قالو ةازاجسرطنلاب لتس لن مكناس كدا
 تقولو هلل ج "م ايدلإو ريالا ينم وما 1و ملوسر نو ضرار ا نا
 عر ابيف ةمارلاباوعتم رف ليل تس تسماك نال فلتر يل ف سا دليل يصارع
 سرس شوم راق وق لس ىداص:” ةدملا هلك اوبس يف مزيف بعت
 ايلف يم اها ىف بسبمرت نئاكدق يرملا لبا سوما ماس ىلا لق هلم سماق » دما

 يالا ذا تازماعو لافتا لسوق زك ةيدلا ملكو
 ماوه لل ك»ماشلا كساب لإ ره اعولا تايف سو ررلع لا ليو ثلا نعاقاري فادي
 ,طرصتنو يلبابك ا ىف بسرترق ناكو لثلل| ليسم ل ظنحر ل اوومو بمبارلإرهاع ىلا ما
 ورمل وق هلل ؟ريف لزني هسا مدقير قورابلملا لقعما القلق علللس بيطخ

 ديس واو قوق نرخ اهاوروتسس ا سيتا ىلا لاو سل لا بم, ذاك
 ىلا ميدي روسنا ةولسجبلوق هلاك كا باص دارج رخ اذ مورا سحب تسأ ناذ
 يي قتابقرنسلوف هلك » ستان ا دبس سس مهدى ندنامل | ضن ةولصل يف
 ع هوز اوزاب لعل يئملوقد قريع سا لست |لوس ىلع الو ريل دو
 ووعسلا ىلا ابتلاهم ومن ةوؤ لبو لاك تسد لك اب دوف انينلا ل
 ًّطا رماعولاومو ملف هليغ» رارملار جسمي لبن ني لبى وري !ةرايكو

 فتناالا كتوم ايام وقرا دعا مدل مل ريلع سدا لسنا لوسر لاق ناكر اذ
 اشلا ىلإ وذل هزاوب كرزون ملاك لعب زر
 0 اء اورعتتسما نإ نيت انم ىلا لكصأو
 ا ورطخاورهسلا زب اوف, امص اذه عررخاف نجيم ردغ م تس ورصيكىلا باذ
 يا دلو هل "رينو يبا لال 0 7سىل
 | باارج ع ف نضاكتلوقل باودر لوقو نلكت او هس اردقنم ديباج
 سبل صخالا ىا فوجب فوضوم ةذصت مك لوقو انددا كا لوب باه, كلش
 زو فوصترل ةذصص ىنسحلا نإ ىل ةراشما ةلعفلا لو هلع عرار كا ةدارزلاالادا
 ددسع فل ذو ريف لصلرا لوث علل: ةدارالاو ا لصتاو عمر اشلاهررق اك لعفلاو
 انسلاوكدتريفانل ىلحضو نيم انت نلا به ايارشا لوسي اولاقف كوت ةوزغىلا تولد
 ءاخمةناسرقاو راموس حال الالاف ا لو لف
 |ناتياوولاس كرت وزغ سمو يليشب!(لصسلالوسر فضرض) ين ف نيلصتا

 ملل ناي راوشالل ى ربو قالطسقل !لاكو-
 بماوملا ىفو رو فوث لك نوي ل بلا لكس ال قعنم

 ههه ردهم ا 2« اه هدكت  .سسححسا ىلع ثول نإ ىل املا ىلب | لاك بج اولا نم وسع لك نذل ورسم ناو رص
 رو رب ةلراغلابا نعوأينرلىف ليقلاوأ :ويضفلاب نيرا لعن يح لعن كل لص

 ربذلاو هنعن فلذقلا نيمو ليا فرعا رتب ن ورح | موفور انا وه رمظ عر | نع ىلإ ةرخلا ف . و رق للا 7 7 | اشي 0 7 ا
 1 مع 7 1. وو 22322 72327:2 ا 2 ايفل ةةوهودلةيسوحاَو كاذريغو|مهقون نير هاراع اوك ذ لبق مهدات أراد معلا
 راوسؤمهىفناوقثوا علججو ايل ىإىف تلزن ناوي روع نإ 7 بون نأ هلل ىسع
 نس تلزم ماغللا لم ولا لما جيالن اوغلو نيفلذقلا ف لزمه [ملروسلا
 صواب قرصتو مااوما ثلث زخأاؤمهونذ نم يممورتو مثلت اكل صرحا 0

 ما .ةيهن للا ومهقبوت لوبقبةنيبأ رطل يقوده "مر كس ٌكَبواص نإ هلع دامت
 ]وبأي اولاوم هنأ بف نَضل لبي لحبوب نع يوتا ليشيوهملل نول
 سانلإو ا ملٍلقَوةقرصلاوربوتلا ىلا وجوبها صقلاورزر نال مار غتسلاوم 40[ ف

 6 5 ااولع ىلإ ثعبلاب نو دراسونوليوُملاو ]وسرور ْ
 يلب نوح يفلان نوزح او دكني 0 نومك كيني هللا ىلا قذأ

 ةمرلع بونيرلو بومإلب متي نايل ملحم ءاشملع م فول رمل ةروتلا نع نورت لرد
 لام نب باو هدرا نب ةرارقن عب نونلا نال لاو شوو معنص ىفع مؤسف خي هلا 0 طه «مشرارف تيسر ا

 قو لجو ىلاودز ديرتنا: عدل اليمدز سك غلخغ يم نيلالق
 ارثعانن م نيم اونا نازل مموزعي ميو تاز[ قحرسانلاو دج ةليل نيستا ءا ناره 12 مصور م ص لا م 0 1 00

 هلك هلل درج هلل 08 يح

 القعمزوكيل بهار ماع ىل رهاب هونبومالأ رقت و ءابق جل شال ةراضم راض نيقفانلا نم
 قير هللا لمعونلا لاتقل صيق نموونجب قايل بهذ ناكو نحن ناي نمهيذهرقيدل
 هلا براس مرورا ءاصرإ ومهرجسىفهضعب ةواصبءارقب نوأصي نيا َنبْمْؤمْلاَنيِب
 ا ] هئانبب 5[ نقلي ركل ماعواوهو اب لبق ىلا نعل
 كلذ ىفم نون لم نب تيمنا و نيييسسل لع سوتلاورحلاورطل | ىف نيكسمملاب قفرلا ن“
 ىوقرحو اداره أيل سرا ذكربريف لصف[ لزاذ هيف صان ال هولا ساوأكو
 يعض دلو نيو لع ماو تيزي لسن فيعلأ يف ةلت اكن اهمال جد
 لحسم ا ل 7 للصم وقت نابىا نأ نم يس ىرانعلا ىف اكول رق لوحه ةرجبرلارادب تللح

 هلل كلذ , ”وارمد هوررصاف ابلبا م اظلارهسأ اب لساولطلا ل ل لصد لوسر مب اوف ىشتذو نكس ندرمامد دعب نحو ملا م فلا ميد عاج لاف لو كلش هي ورعساول” جلا هذب تلف
 رامالخملاو نمنسالا ميسم اقتاف نيالا مديوهد سلا تل موي رلوث مك" كراد»» ناكم اد نادزلا ىف ماع ننةولا بارجاو ناكل ىف افلا ادتيال نمد نازل يف يافا راوتبال الذم هيف سايتلا ل درج ومايا ننس مهي لوا كلو
 وملف نلت ىواص» ايدل نرشمتو نيت | لور شع ةسعبرا ماقا ليو مايا برادات ماق زاب لوتلالتازو مميت لصرتسإ لوسر | الص حبيل وا بد تدب ب لي ليسو عبد سسملا لشرف و ا رعد عرفو سيكا وراعبرالاو
 ورسم وق رراشلا هررق فدزم ار جخهسوالا نم ىلع ةفوطعم نمو فلل رت م نم مارق هربا دشسم نمد حرراشلا اوال ىريرسلا مادفتسم ال ةزعل سس نجلا نم ةنيدما دهس ها لك وفك وهبت دجذ
 م 24 1و جو كر تروزح !نافتاذ ىقلرتنلابوا ' رايتس اب لطانللاو اري ابر هن لعل صح لا يضم وقنا ناءلو لاسر لوالا ا ل وقل ىراشملا هدد فوزه مانت لا | ب بارت



١34 

 ا

 فس مّيابم يطا لا ميزه اذ برقبة ادمالاو تاس ن ديسك ةرارطلا دل ليا نايرقلاو عمد سلا ايثلل بهجوم كوابل بلا نم يول رام ارم نا لكما وربطت ا نوبل لس
 رهساثبءا, لع اوفو قوز ورج اسما عمو ريل للا لسملا لوسر يمل زن ىل ل يقر لا بحير اد لوق هلسس ىداص»» نط ابلاورجاظنلا ةراجلاوزاصدقف او امدارملا ليو نينو ا نيت يلرتشمر هاذ حابلا ةرامطاماورجباظنلا دامب
 اما لورايرهكل اقف اي داها م موقلا تملسل ل نونم ثم لاقف سرر اهلا ذاذدابت

 م
 مييسله لاكمال ايرلا نس ندوركشسلا ىلا متناول اقر ليلا ور بصتتا لاق رن اوفا انعتلاب دورا مالا ملت لاف مرتماناو وتسلم

 انل | ىلوبتك اه مالسملا يلع ىلا ىلا راهتالا شرم ثلا اهحالا طفلا خشم | لوسر ايلات طمالا نمور وول دنع نوعنصت ىلا اذ يم ئك دق لوزا نا راسصنالار عمايل مكس دية كلا بدو ماو نونموم مالسلا

 05 1س تت س00 ل وسرت وسلا

 رءاطلا فل ملا ف ءأتللمأ غدا يفرش وا 0 نا يزكمل تع هنئاودا ورتب نا نوبي صبا
 هل نحال همنا نالاقف قد هيسف هارفارد ةرعا رس نيرن ع نع دججف عزرا

 كوالا يعل
 ل لور واوا قف نص ىذا وبطل فك دج ضو. يلع ءآ 1 جرار اسضناإلا ىا م را 3 5 ترب
 خو واواسغ | ثا ناسف غلا زئهرايدازوا خيو كف دوبرإن اناريجانل ناكمناال يم
 نتاع ىوقك لحن, سمن هكا ئمكياهف كا ذوه لاف املابةرابحل بس أولا قفرازبلا نادر

 راه بياحا مواسم أجا يركسوعارلا مخي يفرج قرط أس لل ناين سس نا رياح نم ٍناوضرء اجو هل هس .٠ . 6غ 5 م عرس 22 رو 2 م
 32 : وقتنا هض)عانبلا لي رقيب عمطقسإنأق و طوقسلا لحاف رشم ع ير 4 - ا مع 8 .

 يي[ هلرادرر هل رسلان مىفاناوءلرق سس لا: موهوريخ ل والا ى أقتل ماهفتسالاو هبا
 ندم وأ ل صفت طفت نأ لامي ق اكس ةبراونبى نا هج اينب لازال نت ظل مول

 سوقي ن ويف وألا ليس ىف نواَزاقيد نجل ادب ناي داهجج اكمتعاطف اهوأ لبي
 الع وقار لتاقيومهضعب لتقينىالويغرإ فيلا دقب ةءاقىفوعإ شلل نايبفانيتسا
 ف ونمو نارقلاو ليج وتيروَتلاِف فوز اما عقب نابوصنم نا لص ماكسي
 :كيبى للعبة يبشل نعتافنلا هيفاوئبيسأ هنم قواد حا الىا وللا نقاب

 ال )ا لكلعن ونيك هيقدارحلا نوصل خل نونا قانا كرش نم
 وسل نق ردف تاو يورعمل نورتو تواصل اك نر
 بلاط ىلإ مل هن لصورافختسا ىف لزتو ةنجباب 0 َنينموم ريو ل ملا ممامتلؤلا
 ريتا ورفختسيناؤنما نينا ويل ن كام نيووشلا هيوجل ةبادصل | ضير افختساو

 لعاوتاونابراذلا بج ابحصا ملء من] نيس ام لعب ني تبا قى وذ وق وماكو
 ىلد كل فغتسأس هلوقب ءماي اه لع كلم نعل رمال مهرب ارافختسا ناكاموفكلا

 م7722 _ 1 7077 71| ]7
 ةلرافغتسلا كرنو هيمان رفكلا لع 1 ومب وُرلو لع هَل نبا تلقواسيناءادر

 مو لضمان كامو ىذا لروبص يميِلح ءاعللاو عوضتلاريش كا الميه نإ
 لع 5- وب

 مضماب لير با مإ ناب مل وق هل لمد ار فلاب ناب انبي عب اناو ليج | 7*7 |

 ببس و لضيفا نالارو ل وو ولأ ما» كمر ال 5 ناكذإل

 ادسيرارف ا وروطنما هسا ءاطلا بل طل شمل وأ هلع كرادنملا نس 2م, اورط
 0 ل يأ لااا لا

 | واطققوكاواطتفد مل اقالاو م اقم مير دما ركرص مل ناقد ينتسال» ىف لكلا وبا د
 ' [يَِو لاوسازب مارتن نم ىرقن لم ارنب سم نما رل ف هلم ىداص»طقفردملا
 0 |ىوقنوم و ءرأك ةوعاق لك يد ناينب لمس نما ' اورصوطو نعت ولسا وجو
 هسزلاقافلاو ل للا وبس ورع اوُقلا يعض ىب ٌةرع ف لمس نم |ريث م اوشرد
 ثديح نط ةراعتسم مالكا او كأس تسالاو تالا لق راب فرج انش لشد
 شيل زهرو ءبربشملاركذ ىوطو ناينبلا يلع بلح طر ب نا وعلو ى وقتا تسب
 لامالاو نيرلاروم ا ماكحا عينك س يس اتلاد ليج بخ اذ, سسيسس اتلاو مطول نعم
 صا قتيشاص ا رارل ا, فري ىذلا ىداوا فر بنا و هلك ىداص»م ىلاصلا
 ناجى داولا فرجاضتيلا وريسسملا نم شل عرالنا ومو فارتجالا د فرجا نوم دايما
 ب لوفرا ىلا دانساو قريمغلا بر امباف لو كس ١ ل ريس ذرجي دداملا ورحت كلا
 ةلب اقص ترقي سا نرش د قتلا يشيل رق يش كا حاصل !رلاو سس ميل
 هيل لوبا مل لس«: ليشمل سس سدا لوق هس. اءانبلل لشن هل كلك
 ءانبلابرشملا طوتسلا ىلا لور انبب هسا :انب نأ ةرابعادد طوقسملا ىلا حب اريل لع
 ملوق هلل لب« ناقنلا وزو |لراعاو نيرملا مالكا بيرت بشملاوادوقسلل لأ لكى لع
 متم لابو يركض كى يلا ىف كاد ير ببستسا فام فزع ليد
 نامل اواقافنو ىاكشل وف هلع وريكو بي طخ لق ىف بيرلا لوك بسرارم
 كنز ريل وسلا مر ل كلذ لك ىذلا ات افتر يازنو يكبسبسلازيال مبان
 الا نارماطلا مءولق علت تاالا مل و هلل لو موف كل وزيا) ثيصيدادزاد للى
 نم يرتشماشا نامل هلكش "دبس | نك مرق اذاخ اب قرق ءإ لب ىلا قسم

 ْإ دال لاو ورب نجم نس دثما لبق نير فيي يزمال مو ئه ىف لال | 5| نايولاوماو مب فلازم عمل ني ىراشا هناا نإ وك عنصف يلح قلي ميل هتاوا ومب 355237252577233 32-52 022707 001 دصقو مع فلج ! يلاع نايسبرثا دليضف نايسبدارجلا ىف ندم رب سيكرت ا سينما | اس
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 3 ا تس سل تيس هل : 2 ل 2 و هرغتالد | وفل 3 و24 املا ١
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 1 كتله هو تامه يطعم 0:
 ما 3 1 3 1 ّ 774 : 2 و 32 و وس 3 2 ماد اصائداناع. عر را هاك نم | للداب نم ةعاسك سير
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 كرير ةريازلا,ىتيطرمزلا نأ نونماقدأ فام و 0سم اوناكام و ثعبلاب هلأ ع لبا مل ةلخكدم مزن رامي مررت لاف اتسموا لاصرعب لامع نوفر اعني
 ياهلا زذ ىافو نغطشلا باوجو كتايح ىف بازعلا نم : ايغالا لع سال يلع لاوألا را لاسال زلف هس عطف ةباز 3٠ رايخالا جب سالب. لاوجألا ةرشل ]قايل ينال فز لف سا علقت

7 

 ها ع

5 

 نمل
 لون ىينلا ضنا | لاملوق هلم لوب يشر رب كيال و يلا موي فري ناشنالا نا
 2 مى: . ١ ىأ .|لاعها لك قدكايللا حددؤسا نويرشح ادعي تالا نال ةردقم
 مت لعيف مرفلو مويزكتن”د ءاعفيأ عع لطم نيش هللا عز مل عبس اندلعت هت لبق أ يال ميو ل وداع مب فداقتا كوش
 13922 مي 0/1 3 79 27 54 02 1 ااا لع [ نراوس زضواوتعلازالرّمب قرحبل رض نإ عم فقول خل

 سر ىؤفوون كودي وسر جادو لوس يزمالا نم مَ لكل بازع الدش الزل 7 0-00 داري
 56 5 م ع 1 1 : وطي ى اذ فراعتلا نالاوبط م لوقل نابي دا مكر شبكم ون ىف راوتس سا

 كلما اللف هيفهَنيورصوا نإ 00 لعولا نه ثم َنوةقَْو جو لحفي 0 و
 ملا 50 0 رجوع  هييمجا |ق !تمىلاكلذلد ن درسا اقلب يعزم ا نا ىلاعترجج ا ضناتسماببا

 لوح كل كل لفيكذ يلع ىف لقينا كلنا ءأش مالا هبلجا دفنا .ىفدا|[ض سفن ابدل يذلارسضتت نيت !لوق راضاب بسغلل كنس. نوككن ا ل اشلاو
 ند اف مشى ا عرشك وخ رم لع اامسدصا نامتتو مرقم ا لوقلاا يف

 : “ ظ 0 - ١
 درذ سارح مع (زيل اف لوق نا ل ذو لادن ملوث علل ىواص» مانا الا ناو نع ل و صان ىلاع انيازع يئن جلل ال مث تمايقلا موي كا ميل »ف تاايح ىف م” وع كين اءاذ نأ ال لودر سا ناكر ص ب

 1 0 انج لكنا لئلرت السي ةرخالا ٌةسهارشس كئاذرع را 0
 اييااضا نال موقلا حيارضام ل وسرلا نولي نا بجلال ركز ىذلا لسرلا اهلل ةرتغلا لا ما نيل 7 اناني امن اهيفالغ الارتما نم ىرإو ىلارت لوقب از دلاتيو طقم الا نم دا لك )ايل اعنا الوسيم ساسا

 لئديزلا نا تاس تقود "بارك باهاد قيل ماجا مر الطبا نكي ذك طيلكل) تايجوم »و ءايخالاةرعد فمن ةتغلا ل ورب منيل احب ولن مانلوسر مدقن عن الاجل الور بكن ن خال
 رطل لوسر مسك هريقو ريب مك اها بهن السماد ةرلصلا اهيط دن( وسر يفلت امارعب 0 در ولا ل م ا ا
 اللا واينرلا ول اويذع ىاربنم ىشنو كلل » نوما ن الا لاك لس اة واعر سولاعب دال تدي لسلة مارما لاسر تضنادقو |لوسر ثرعبن قريبه حم انكاو متر وق يلع لدا
 اه ماد اسسمدخ_دازب الو مج انس: صن لو يغب د ذهاويال و لل ناولامال لوف هل طحسفلاب مينو ديس ىنعتربقلا موو يسلالسنا ىلا مبا وسد دابا ذاف لك قس دباب للك باقع الو باذثال ل وسلا يكل إب اذعلاب



 من ١

 دخل. يلي ضسلا نجا لطي فو طحت وا ف انييتسما ناومدطتسيل الرق ن لزم لعمل حم اهنهتسالا نحن وو رخال و خل

 : مل عنصرين نحت سيرت ينعملاو عن اد يذ تيارا برعلا لول يخوأ دتجايلبل عر انصر تعني مايؤتسا لت رجب ارثكا م الا لوعطملا نلاو نيلوعغماولا لكؤذا كدا رباد لنا نعم
 "| نا قدرا قعلآو حرمب ةمو : اه انا دافلا نئيفديالاءاريفتسا ناكا ذا طرشلا بارجن اف دافيد ىث ى ا طرشلا برج مايغتس الا كيتو ل و لش كا ليل اوتو ت ءتتوهسافاضلا مَ ال لسا

1000 

 ه لشمع تا كا فاو شل اجل وق هل لك هولا 7 اء وقيل نااكتالاد آلا سس رنا اع
 ويطالب حقب لا نكي ال زيلا ثرعلا مالكن يئس ينور ىذل للا شلاوجب ل سلول < سة افنان ميجا اذا لوقت افلا رس نور

 تسلا كد اوكدنل هساافد ذو طرشلا باوتج نولي نا اضيلا بشك ز لا جوءارج

0121111111 
 بهل اول بانك[ فوري لف يطزوم دقني حيوا
 عي ما نلاضنق نوكرشما نوم ابان لم ]باؤفى ادة
 ,مظعلا دو )يول بدارلا قيطعتاذأر كتارا كإوقك يشل اباوجم |يفتسنالاكمجورمخلا

 ريخأ لاا ةزدلاورلوزتدنعمبا زملاواولل او منا مكب ل حرت وأمة ةلاؤايعتسا - : ١١ 0ظ رج 222271 يا ا
 فن الزول, مكاسدا سال ل 0 نوتيلا ق راجت رنا نهري ن ذل ىنا اول بدعة 111111111 1 ملاتيد | ساو 0 196 ا ال 0 امس نسي يقر ءازهتسا 0 نواوعنسل جبن لوو نونمو لأكل لا قيومكنم لبقيالا
 لاينر اشلاررق ريل ناجي ناتو آلا لسيرقلا» آلا رمت ل يدورر طوول ١ هيوك» 00 .ل دع موج َودَو
 اضل ل لاَقْنَر صلال و لمصر فكلزل |مزاول هل قنتؤمعن ىإ لذ ثعبلاو با ذيل« رسوأم واو وأ كندر سب ثزوليزدسيل دب 8

 هوس هاضيبا يف اذلرساو للاي هوارإ 0 ' 1 32277177---- جتا 32ر ا ا
 جحا كفخلا ]با نا ل ةراشا 101 د كحال رك نت الرف برجل اب بازرلا كوفي قحأ ٠١ 2 1 0-22( ش مع 0 عا ضرما افإب دفكت مكيف لل ناو بازحلا نيا ذب نزوح
 يالا دف بم اا سكان ل ادارامل نامالا ها ىلع ليلاس :هقلموب با ةعلازموي تلي لاول نماعيمج

 لل ملال رشا شن املأ لا طعاو قالا بلعلا سلا نورب اش ملل اعل سن ارو دو - 552 7 . 5 3 5 عجرم تب

 نان ضْرلاَو نوم فموي لايشح َنوملظي لمفو ل دعلاب وسلا, ق الحلا
 20و05 يو الام نال سادلا و207 7ؤ حب: كاسل نسب يدك

 | وريخ اتلاان ىتضال ىا بازعلا عروق ناكها ناييالار ين اتر انا سا
 مايو لو هش لوبقزيف د خاريف لاح هز ل ناكل نال قا ٠

 ماذا لوقررقملا لمغ لكلادلا نآلا اذا ىا مل قيورد لوقلار امض ليوم

 رو

 رانلا وبا ىك نارا يلق مؤ الع ىلا لب سوح لزم مدع و اهلا
 هلط لر» ع ايووحرملا كس لو ءايشالا َنلاَعح نشكو سارل !نيئرب نايم اضن
 وق هلل" كاحئال نك اونمإ عملا و ءافرقن ير ننال باذعلا نس نيمو

 ا 50
 ىدنابت ننال لو لطلب" لاوءالا نال ىلةيترتجىدضت ل ابلط عراتسالا (_ 0

 فويل يو اطدل# ةامةدا ددسن ١ نر ووم لجو كملهاو نادل جز كأولب كيزجيف فلا منصر
 ضلك لاي مي لامن دولاب نومها تي تسال هيت ف هدهدومتل رس. و لسا فل الا قعلا نم سلا قمل ءادد قش و نا ىقلا وهو مكيلع وكلا يف باكو
 تيسا نيمار ورش نر شرد ةيسانلاب حياد اس لد همعيووو 2 5 7 عع 3 كك ًُُ

 قل يتسرب م زلا قءاضا د دوني دف حبلا نمحرب رمال سالا ول أْرْضْفيَلق هب َنينِموملل محو ةلالضلاد (ىره ءاوكشلا
 اورساد مل جلل »ترزادنريزين فلو لاء ديدادذ تس نيرتز سدد ردها و علا 20 7 277 هلق يدب

 الاورام ساو ب فعال لَفٍعاتل أيل ارنرل نم نوم برايوهال وجي ةيحلاولضفلاَكِلنيْف نآلا
 نرخ القا” لكان ايدس مد للان سس واطيبلا ىف لثمو دخلا نب عسي نحب سم كمال تي نا سا 77 سن و تل يأ. 71090 ٠ 1 را
 ل ةةَماسلاوةريجبلاكلزحو أب هنو عج قرن لل قاخ لمى ورد

 تقيفتل ثوار سالاو ءاس ولا ىلا باع ييخأ تمارنلافو ساو رو علا رسولا 9 ما ت0 اذ . كلذ نزول ف1 25

 رتل طم از ورا فرت ادن نوكيا دادي ني اسر نا 1 ةبسنب نوبزكت0نوراشولا ل لبماليلغ وورق كاد لَن |[لقتنيلا
 نوبي طن قلا مون جملرط شئ ىا بولا لا لعن وفين 1 0 | ا ىلع #سش نأ 2 ل : 1 ١

 . لبق تحال ءمولطعرهالومدلا ماب سياتل ل كليف نا نطاق يلهنا 3 0 م ا م 3517 سأ 7 8
 ١|” 1 اع ءأ و . رظ 17 1 ملا مس رص حب رص ١ ل دم
 1 ةلزنا نأ ني هلاوانا غلا ن هواة امومه نآس قر داي نيمو نو 3

 ١١ | -2- م رووا 2. 023337 2 ل رددورعسب
 هل دورا وراها مرق ايليف عرعر د رسب لضفلاو فيل لص الاوذىباارلغ لد 200 هر : لمح نشتم ب 0 و5 “م ّن ٌقضيِفُم ذأ ءاشرا ووش ككلع ناكل! لمع نك تماو بطاخ نو لَو كيلع

 تاقصلا هزبب فصلا منا ىنحماو ريردبسلا ةراغ ل افلا تضر ُكرصحكا رافال لأ ' .؛ 50

 بلاو ةزكأب نوفراعلا نعي قفا ىبتبح ا زو رورسلا دادزيو رونلللكذ لى متمدهن ىف سس ازا يلع ب جاوا تبكي لقى دما ف دق نى اوجالو بد تمد لادستو صور وك ريلظر ريدا مايكشلو ريل نا ل غض را
 كلا" سائلا بيا لوقا بطوخ ن(تاطؤلاب ب وقيداورم ا نال وعلا ىاد لال علست كعرواذملا لواتيدا تالا هب دات الا نينا ىلا ريش ىا ةميراو ضنا لق حلل ىداص»#ىل اهنرسنا سوساجءانغلا راسل ايب ناخد
 وإلا لكمباعلاو ريلوتللل كرر لكركنذ ارا لمعى اثلاو لوالإ لوم ويد مقر اراب بستنال لف ل ىبد للا ىا فد نكد ئاولاو ءوصومو ا ميدي اكو عملا مالك ل لاو رترارصلل مر لزنا لرمفمرا ىلع سما زفتسا مزمار الزنا لو هلل

 سارت نا لافتا لاق بالا ازب لحدا ضالا سنا وربظ كرس ل

 بال 7 ا

 0 ملقط كوم ياس ل لا نو نإ لمت لكل هالة اد مكر ال نذإ ل ياللا هلل كر يفر كن ذا ىاردشم

 تيرا اب لصغر ق او عللش م يسم امنا فنا نال برم زو سو

 ءانقاللابب يمت اداالا لو هلل ىواص»» حالارسسا بنج تطفام لع قصصي
 الاف ثدكتولابسا قش ةرذ اك ركن اركد ال ناا لبق الا هز ديس اتمدإ دعب <
 ىداصا» لرالاو تاونمسلا ىل يرد ناذ الط مهل كلذ نم ال تانج نيب تيدا
 ”لاوتسالابو بيير هرج لاب ناكر اوس بقا وعلاب يكدر تلا ىب ةظطرم متت ا مدت ل و حلك

 دوغ اجرسم دام لحس اثنا دقو ناذو زب نظل )وعمر عازل فاض صم او نلللا 4 وضم لل ف بخ نا ذلا نينو تم زعم ًامتما. نيزلا 5 اورو عرس بلاط رشا ىلا كلذ اف نوزل | مك أو لياحت ىف

 وبئا تايلعتلوالا لكن رسموا نا اهلل نمد يملا يازدادا ناشملا نسى الأ هلق ليما يابا لشل كال للاب ىلا لمني را لورا ربو واما
ةماز ين نا لسى نبل اكل ةدئاذيف مارق نمل فو دنع الذان نع اهتسانأر اولختابو كا ةيئارتبا ىلاثلا لك داش ىف لان ور قت سلا كوكل ثدص ثا زنى زنا ناشلا لجتا نم ار ذاولخنا

 ظ مال لمالاد الد 

 مدان نأ ايار فاك مال ماع لواط رطل ساروا يرصيصختوب ىذا وطاف إ و لعل ارت لوضع ردي ةوزم ننال هم دا ساشا لذ نيذلا نيل بسك مامات
 د" ىلارطلا نمل ا ل ا ع

 :عرماقلا ناد درت كفن ىل ةدماف الذ قدما رعب هَيتلاروصتسال نا يسد رب هتحس دازسملا و لاش : ل

 ا , ليال رشا اطمن مجال لل لك ل بالا ءااذا ل متل تره ىلا دل اهتسالا ىف غب نإ عطا ازعل بوتس اكس ظن يل اليخ انا اهتم ىف نامل
 نابع نايراماناايل لو هل

 غي لب لاهعتسا ليم الذ عيظف ظن رايجتم/ ىلا عر ونلا سا هولهجسس اء مش ا عسا هلوق ذمه يغتسل سس دارا و لوقو ل يعتسم ١ :ليت - مايارعب تما ذا يرعب لايعتسا نأ ال سا نم نرجس قا ىلاعت باذع
 يفواظاإ | يفتسا ناكاذا طرشل) باارج نال حمال ناب نايحوبا يقعتو يرشرلا راها ذمار

 عتداسبا ل فا ةوزم ريشا راجكال يل ماهفتسإلا فت لود لا ما م 3 ملول هلل لا نورا نمل ججتساذار ف نرخ ا ىخسحل ارو مت اراب نلمح رس
 أ, تارايكأال ل وق وك روحسلاوناد" نااييالا ملأ نسب مك“ يفت جرازعلا

0 
 ددقملا لش راو نونموتوب فد زحل وعل بص انلا نا ىلا يد اشا ونموت ن لا

 (مالبارملا عم افلا اننا ةز 2 للاب نآلا نايبلا حول رابعو لحا نما علو
 لكن الروك ملا د دل برصن د يابس نوال نيو د الرع
 موق همه وريخاتللإاا برم نرلا بازعلا را ودعب مب ايان 3| نتلملا وصلا تك لص وري ىل اهل مك انف اينما ومو سلع اكؤوباهف لال مايقتسالا

 دع نطل لاا لظ نإ

 نو نب اهيال فورم ايلا نوكسد ةزهبا رسب نرد قلق لني

 مص وروي ومو ميما
6 

 دهن لعل كمي اصلى ايل



 راها م فحيرطو تادجرلا راس ىف ىادامسلا ىف الدو ضرالا ىف ملوث هلس حرد ,:زيءابروا ةريغص لف ةرذملوق هلس كل وغدلا» للا ىف عرورشلا ىفانيمذاجم حطمما قبلا ةضاخالا نادي ب لا ىف نوذغانرلوق هل
 اعرب تور عم فلز يد الار داو لد نبل الراقي تول 0 ل اشل ضرالا
 دفومو شدا ةفرعم ىب لولا ناف مإسوضن دا دع ادرسسادابحا ىارشا ءايلدا نامل ق هك 0" ىرعتالد ىرعتيفرلخ ىانابا منين نيمو هلشى داص»# ةادارمد تافصو تاز طبل شءارثاتسا موج ةزعلا ملاعورارسالا
 قش ايلا تاق ريل زرعت ةريالاه ةاعلا اهماعد لكذ شن ةد عاب تلد لع ١ اذافب امداد ابا اعف فعلن ةدارعا ظنا ىلا فسر ديب يزد فر يزن
 ىلا طيرش ناسا نوم نول نا ىلولاطرش نينو ندايصغ ايل نا ريف نس ىو لطسرجر تداهفف تعط و لسا ةدابع ىل تي يذلا بب لك اذلا ىف خل اهب ليبى ولا سريلا مامالا لاق يما تاليودانلا نس امل تجيلاو
 2 تصامو هلا ىلا تارظلا نير اونسأ يلا فورا لاول شدا لاقل نسما خيرك نر تلت هيك سس و تم نييسملا لع ةالولا نا ادا عرداخرور بف لا ركل رطع عرش ناك. لكو وصح وكي نا

 مولع اكديبظنلا تيرا افطر ن كليم السلا ملا ريغ رجول اذ نول تارا 26 ا ل
 تل وتضاف :افرغصا نانو لقوم كبس نبغي بزب وو لمح ورتب ندو لان... يانا فم اال نسا نخل نيرا : 2 3 5772 يي عل قالي اقلادبل ا ذسأنس< الل نامت رق نات انااف يشابرلا فرامللد بلال
 رمل يلو نال ظوفحلل حولاوه نيب يام نك الار نيكس 1522 1 ا 1 9 وو 2 صصلا 3 كم 2 راسو 2 والا ليك يمر تاءارلاياودانفلا لا نما رثكا اك كوالا ندد
 00 ١ 20 0 00 اسال "2 ا هاي دالا بر ءالو لاذ باب ال د نول اسال ثيكر ن الدش اب نا مدتسا نزلا

 ع 00 5 .سوزر ج5 مل لوبا يان د دايلدالا رؤس لاك ا لس دهن نانا كس دام ث ةسيرلا ةرما لانّسأب هللا  َنوقتياو كواونم نب نا مهةرححالا فم نونزتيمش ل وول لع فوحل 00
 لجرلا هاب ةلاصلا يقرر ركأ ا ووفعني رح ىف ترمفأٍرثّلا قويحلا فما هلل ينو ل 1100
 1 ل اس سو وضع 60 0 اح سعر ساو .  .| | فؤالل ونوم نايبلإرددا'ريري سلرفارها لكما ةداءاذس تدارا
 ك ذ ؟ليعاوما ىلخإلا يل نيكول لب ينال باونلاو جلاب قرح وهل ىرتوا نيؤملا | كؤزيالد نؤايال م لة ببر يريال ل نذل لوي
 ناوي 1.( هللا 177 م 50 6 1 4 | اباوءافحا ناي الاعراف ماود نايبدالا درو سلا طاشنلا لكن ورق مجاور لزب
 وقل ةدعْلا فأن يثسا نإ ةراغ وفل سرت تسل كا 7 ترجو منح أ ةةلاوهروكزملا 0 0 عزا نال ل / 0

 و راو نمل - تاس ار - فبص) هيض 7 هررهلررقل اوس بارج ىل ّقاو ضناتتم > ءاهريد فوزف ارتب لولا !نا نمو توسل اذ نموا نحل صني ورهزأ جف لعفلا كيلا لوقلا ميلادي

 اًمأنصا 5غ ىو نث: نينو دست وليلي ءفاقانواواماري بارع ىف 20000 نما
 ةوللمفشن بل ايلوبنطو ايلا دا ذ ف توبا من) كلر لعن قيقا 6 اسال هع ىدم ضان بج هتامحل ا - ند وو , 0 هاو 0 هتسر ىرملاو طع: ودل م“ ادافع الامد نايالاب او فصتا نيذلا
 0 7727722 . س29 ملكا لمار ىارل تسند الأ ع كن قح ىلع لكي ا|ب امية داش يطا ىع

 م 7اىاإ كلذفن لزب نوصي احن سايل زل نونا ليد لذب سيجا ننماال ىلاءل اكن انيس الرق لشعر سسافقلا ديفا ا
 وال ىلعت تينالحو لع تالالد تيل كلذ ايفر صبميفن الزأ ع يلا جاالادأتسا ءاوجيمأ ..| نيا ضرلا ىف مر لا تارسسلا ذس نيرا لقاعلاهظستوقاو نم ضرالا ١ك ”رأ و: .٠ هلع 5و / . :

 ندد تاوبسلا ىف نيم نا سوف هلل لا" ةيطلا رشم ماك دبا سا وخلا و
0 2 

 2 نيا هلادانب كيلا نها صنادل ياا ةطاقاومدت ءامص نومتلا ل ل
 ميلا اتش لول ارلطيأذ لكن ع قلاوش رلولا نعمل هناا لات لقال ول ل ا ا

 ا اح ةليانزوعتفبارثنلاف ليلك عام مهن نعسلال نول ”ليلارلولابسنيإ . دلو بك اسال 0 للا نوال نال تل 0نووللا ل نو هلق ١ يقرع مفسر يل راس نو نري نزانيسواقطن وول ضمل كد
 7 لاك 5 نوبل ةانزماردب يرش راندا تلا مج 3 كي

 ف ىو 131 وش ردا نإ 1107701 23د كر: 1 كيس لور نال هلع هس هل تو
 وللا تيلي لللأ أوى وانهبلا نسيب ل ديلا عبس لاقراصبال ايبسرإبنلا ناك قشمابإلا نس و ىلغن دما وو 0 وع روج او نكون ولا اياب شك ىرتولتا ” بيسو يذلا فزخلاو ليسا بورا فلا ني مرفت يف ورمل ل وزرع

 و

 ذرب ٠١د : ٠ لك <21 مى 2 241 - : 2 و,تمالسلا لوطي ورتمتا ناو ن وروسيا ال ىف نلو رميا لو علل لو

 3 هب ىف ورهأجو ةوربظ |لباروتشم مَع بذع مله لال ماعم لعكبؤ أول مَ اهل يا سس ريل لوشن لا# ىلإ علا دلل كساب
 نحيل نوكيا رم -.ل لذ نواب يور لودوهندرا.ىفاوشم نوم رهن و . 7 1 "ما 7 5 و ملك 72 يا ا لا درا اح هلك مشو

 تنص هل مال ىلاوثىرجأ رن ]اولونف يلع باوثنرجا نس تلآاس اق ىريكزت 0 كرا رب و مي د” #3[ ةراإدا ا ث' 5 و 1 8 . -
 و 2 ١ 2 ١ 7 | [اوعممجاتب ا او ضامخاءاطرشلا باعت ارسال و د ايدا
 ىا ىلع و ةنيفسلا كلفلا كعلم ناو هريجَم 0نيِهِلَسمل 7 م ا نأ ماا" لولا فنصلا نعال  ى نودي را
 ظ و سمر زامل لتيحما لاقي مزعا د الا نادم ةلوولب
 باطل نس واغقل مز لس لو علللا» علا ف ف طرا فرت نا الا لج ردو
 لاو 9 م ولا مك كرطد ا هود
 دو هرتساؤا ركن ماروتسم كلو 0 !ةدإراوري زبد مرعاد#
 )هلم حر » فوزهم طرشملا باور ا نير اس لسا هد ييط الف اكمل دعب طع ارعا ىلع يارا سا تدل نان لف علك كام فوزه وضعا لوصف نابي هعاقيا قودي ىذلارمالا هسا ووق درا نساوبعم لاق لس... اوعنصاوا يزعل ينحت اكسال سرج قربا هيدر اتا بلو كلم يراها رهش نشل لإ اوتس/لا ىلا ادصقن كالو لب ار تس ل 5 / ظ 1 تال ىاتسا ها فتم ا) ثيمرع ضد ل ملو سمت او: ىل امل انين لوف نم

 نم الاب نلت ىف اطلاو اكمل ىف ءايمالا حمد < هايج نات نا اساصا ناابجو ريف لكلفلا خس لقد ةرعل نيجماوالور ندجراوا نم انئاذل اكو ضال نمسا رعم نمو لقد هيب ذك لسا ورتسا أوم اد سا هو ذ
 3 *(لا»لقلا قر ماو قتتسم يزلاو سا ةلصووق ل مموبو فرظخلا ب نعت سلا



 ظ يتعتوم عييرذتسملا عيقاع ناكف يكل وف هلشس اك سرعالا لختئ رم قرا و بنغخلا نع قاسم ميلا نا ىلا ةءاشم ءاهعالا نع رك رخام نقرغاورلرث لتس لاو لضرالا يف نقراذلا نوفلس ةفيلخ عج /» فلاتر 3 ةلس
 0 وقالإف لوا نسم وتل ماتم! عياض ىاارنم ويلا زاك ل أ هيلع كرارما» مب ةيلسنو لش نك شدا لوسر مبدزتا نري زصكو رجال
 فلعزبا لك فطعاشب/ل وق هلل ىداص»ب كياتكرماشلا ىلإ اكانا د ناميالإ 1 القيق ادم خئامما بابا ووتتول سا نامئالا ليال ملوث هدم دوعسلا د1" مالا | تعتقل عرار لاوس ىبت ةرايع ةلوصوم
 ماما لكرل يرزق لانس اتلا لاتسمو لاو عردافشلاو ل ودار او نئاؤوطلاو ننس اوريو امتتلا ةينات فارعالا ىف ان مدقت عمال و ةينك جرا ع .ارزعلا نص اا ىفارل ماعلا رب صاذلا ليي رمازب و عمق ى ع نعق

 ا 0 و اماظز و هع 0
 ل اشلا شالو عشلافلاو ازيرا ريخاثلاو ملء اجامل نكن ول وصلا هسسدالا اً الجب لاقى

 لالا نال لا لشارع ا قوروزملا لوقلا ها يرد برياض رباط دن تاوئلقو سيشل سس[ تح همك
 قاتتساكلا مارتسا ومو رضو ارسم ابرك لوق د ب هوني نا غضا ءا ىلا ةراشا و 0 ١ ا م

 الغ لاكا ورع نا نك نولوقلإ سا واولا وو ةلطساولاو نيم اناث” نا ةيلاع لجأ 9 0 1 نس ا نكيميكلما نفر
 نيري ملا نمل شرع رورص نكي يق وو ريس نمو ننال و بولطمب كلا ا لعاذ ب هم و درج ذى ارحب نم انثي م كب نكن /لعفن كل هارون ننر ا

 ليزقا, لالد فوزه لرقلا لوتماز املوث هلش جان 2 امس ارك ن م 1 2 ارم 177 اك 1 و

 2 هيلا اس 0 لفك لن باك د ماودي وكام تازجماب يم 2 5 ما صودوشو مياربأك
 عال وقلا ا نان مثقل ترها. سيل نوع لاكد ل وف هلع ءاذب رو نول وعل 5 ٍ تا ل جا 7 21 5

 بو النادل هان رالي ولق ىلع انعبطأ دك ميال لبقنالف د نرسم رتبت إنما لس قرف هبل دك نزل ال سرلاشعب
 اقر . 1و رب مناور بخ | دسه ديم ضي ىد ا," يع 2 17 كام 17 770 2 ١ ور 5 ل يي

 رق نكاد مسد تجرد ةيمارؤتسال اد نم لرب ورمعملا ةءارق لع ةزعبارهب التساؤل تيربو يلمع نوع ل توهنو رم العب ننس كيلوا

 20 اللا 0
 قرص ةزهإا م تديكاو ديم اهننس ل 7 3 ل ط1 7 ا 0

 ل رح لطب وب تلز علف القوا نهر هناء قي نور لوما
 كس ا|فدزف هربخاد سواك اوياوريرث ف وذم ارتبيربتد اس لريرك ادرج . تمد جروح 2000 عه ا

 ل هله" | معاند نيفادا راءضوملا) مايغتسإلاو0َنوريلَسلا ايل ةدعلا
 لان ومو نوكز ةارما من ا ونمأ ن مو ند اا مم سابك نلءا ل ديس ل أ 0 ا 7 ا : 7 42

 فوثوع اذ 0 7 همر نوما حام ةرلععضلا ضْراْلا ف كمارو مكلروَتوَت بريل ننجح
 ةرتدوريبكرفتم قا ىسرمل يمتع لسور هشنملا عطا ومر سا لتلا مماقا ريف نوكس نناالا أ 8 ل وو 7 تت 222 2 0.712 رات 7
 ا اقأردعب ىسوم ب لاو ةرحتّسلءاج ملف حسسملاع ىف قايل لوي وا نول
 راد سلاحا تس طرف اي لاذ م صعب ماعلا 0 ة 0 'نيقلملا نثيروكت نارا فل نااءامل

 ججرزللوارا سلي راولاوب نو ِ 0 داضيبلا ىل؛ / . : د 3 3 را 7 درا 0 را 0 | ارسل هما شارخل ر>اوةرمق عاق ف لب يسلك م "جاكراخأ ل نبم ةيمارغتساأ ا ىموم

 ار السل تس ً نام منك نا مل هلع ممول وحلا 7“ ارهظي بني ق0 ْز لم صلال هلل تامقحم ملل 0 مد (

 اطيل حم نويل لئلا ناسف ناطيخسظحال ةصئاخ ملاسر رلعكئ اس مأأ م نكن حل و ع ا 2 اى
 0 ا | نوعفىا يرق ةالوا زر جفت رول ىسومل نم مف حت نومرعيملا تول نيعاومب هولك
 مضرإ قرانا ”و ول اني اوم, اجو م: اعد باجاد ”اتاعمس" || 772172 اا ا خلامحلا ل 27 ص 3م و ا رج ا

 7 لم لاس الا لاي شوا اضل نكاد ربكتم ٍلاَعلَن وف َنأو ميز عنبه. >راعب ةرعب دعب نا مقل دو توون ف ينحل
 نتا ل انلول نا ممول ىف يال انديام/ 0 ف نال ساني اودي ف داب اوس | | بجو | را ا 0
 را 0 قدوم لاوو :مويرلاواعداب ركل نيزوأ تلا 0 نورا نملة ارم ضاْضْرملاَِف

 ' ف اذه ةساذ انو" نا ذو “َ : 1 م نفل دأأ ع 8 255 1|2ةأضم“ أ ىف سس 7 2.( ١ مد
 ا اهدزشياذو ةدئاز فوكو مبالزنا ساجد لودر ءانلكولوثلال [ولأوو 0 نيويسمتتا نإ كوم هلأ | نإ وفي

 ريف زورمبل وق هلكلت حرر ارو لوعفم يرعب اوان ] ىلاثلاو تو يالا نس لامانلا| | [صسصجد ب , 4 اا ماا. تحل م1277 اا
 0 |[ رس يمسي سنتا -- :

 ةعكالاوا ف وعمل ارصم ا ىف العججا ئخ او طوتل ني للاصزا عيلارلاتدويبلا نرمللاما] اص 62 0 ا نا شرار ثار ومو 7 2 جلو وعلا نم كتر |
 5 مرمع 1 : 55 : لم ةدارعلاو ىنكسللا يل نوعجري اوجرهو وقل ةدابم ديب نم اديب ىشاوللا اواي رص مكيوقل نوعا اوبن ن ميجا ىسوملا رح وأو 0 ني ول وعلا نك قمح

 ا اسال اراد الط هدد... ة ول صل رص عنم نوف ناك فوخبل ن/اون أدل يفز صت لمص بود
 نرثلا تيب لو وللا ىإ (لمرول# ىف ف و 1 , لآ 8 د يعجل اا 2 : 7

 0 11111 0 الوم 11و 22 21 لة زحجلاورصنلابو نبيمٌوملارشٍْ وأ مومن
 فكذو ميد نكم يونيو مو ذديو مس ا ورطعمل الل يمين أولم نارعش وأ |بم 2 يبات يكرر مه( خوك لآ ىلا أ أ

 ككل 74 دا كس السم الا لوا ىف نوح ا ديلع نناك ص سو 2 أنّير كنيد كل يبس نعي تبؤأع ىفاواضيل كلذ مهتيتا نير اننا ةويحلا ف
 اموازعلا وزنك ىفعا ورم و مالس اللاوو اء و اوغلو اوتطتم وو وعرف ىادامل ماو ور نور 2

 صامل 0 1 0 ل 92ال بازل 3ر لح اون موال قثوتساوأ يلع عبطا ميو لع نشا ابك | ودلال
 سم ميا وما لرسم انيرمسل وق لسن ىداص»"مخنل بلس ورسم يغفل يوما
 م لقوا امام لاقو اتايبوإ روملزا مولا لرش قو رك! اراةلازا
 دم[ ف دز» [ ومو مي اوما نال 0 ايوا وسخ ١

 ام م لكلا ناكد ةراخترك رو تءراص ل“ ملا بعل نري اقوة راك تراص مارا 000 0
 “ 0| ىلع ومب يقاعلا ل وج ارفاكلا عر اعدل اءاورّس) واره نع انامترت اكن ماكو رق اس روم اعد نفاوف ونص ال م ميظوردق درس راضت نإ اس نا لع ال فلج اهداناد ناميال عرنتالو نيسال ىتابططبيداهسنأ 7 ا : د ال دانا ابا ايئجح.اهدساسر فال و ادا ناخب ساي لد مضت ىلع عدي مل مياوما عاود مالسلا يلع تس وم إل نحيف زب و ننسي راسن 2

 المت رات .] معو و ريزو نوري نك موقو نوثرذ ىلا ل ويصر اينم لكك سسا ند درهسو ىسوم ل ف 4ع ىداصا م وذ | لابحاصكا عراطتباو ةرخا قرع م تمعتو لالا هزج مه ارب نا ملوث هلع ىداص», للف
 او لانه ا يذلا كلف هسا نين ثول و ةسدخ ىواصصءرضكمزعدعا لاسر أش دبس راسم, اكلنا ل ايلا رب د ةيآلا قدصي ادد ىت لسراذاناسل او ندر اداوم كل ةراكع

 0 0 00 لتر ٠١ | ص لي مطل ا نميعم ا لد محول ىداضص» كلذ ف لا فصال م قو حس ول باطخاو مقا و اولعج او ل وق صلف ايو نال ىلع 5 راظنبلا نال ةرمو سوم ريربس

١ 



 نورا ووكري السلا يلع ىسرم ناكل يَ لكرعو تجار ملوث هلسس ىد اص»» اطرد ير يملا نشوف سوم ىلا دل نا لاقي اع بارجوجيو اطوكد ل وق ف ةينتملا تحصن عباد ادع نوما و عسسا لا ندرمب نأ لق حلس
 راك ىف اساب لع لس نيرا لس | ىلاعت سا هرخا بورما وصحن آل جاهد + اجار ل[ نسرايخاا رب ركود تدي ادقرل و -ريقو ىل نلذو ناك تيلطارو باهتس اداه نإ حم او ىلوا و راق ن اك د امد نياتلا نلا تبن نو
 قنا َفِعْض لوقا بوز تداصعف زب سما ةرملا» نيرجتاراصفبملا حم لجبرلا ناكف انمي ميوم تنل تو كأا ريف عيباوريثاهراثلاو عرودزلاو ليم او مباررلاورضاندلا يا ميلاوما تنس وثنلس لد كرادما»و جامي
 اماوصشوقنغتسراصريئاندلاو مكاردلا,ناانغلب سايعب ا لاق ار تداصفز بخ اق ةررما و نيرجتاراصف ا للاعب لجل لاك ب عل مدمن د ةدأنق نى وراذك:ةراجل و على ءاصر» خر مى 10 ادبي د ماو لمع
 ىءا نينار انولي ناز كيو ناورعلا و قتلا لعإ] سا لوعقمل وث للعا» علس نيثرار اهدلا رعب ربذ تكف وفل  ىدعس او الق دالاربو نويرذو | مالشلا يلع سوم نا كور كا كملنا كور ل وث يشم ك + الا داو اضئاو
 ياسا ىف للا نشا يشجب لا سدو لوقف لا« رافال راقب ميو سفن نكس ايلل نادر د ىإ ليف وق عرج سد نعمل” تنمال لرب وا لولا اهدا ىلعى اذ نيتسا ملوث حدكتس + للا ىف يرتعمو لوقا ىل نينا مك اص
 سسك وسلا ,. "| حسا ناو اذبزو سي مح ١> رافك الازمات 6 0 كلذو لعش اع لس از وب وتلا نم ماي ذب و 2 وقوم ىلا ىف لغوااذ اسد سدي سد
 و 7 , ١١ تورادبعي ايلاسإال اربورّسارماب سرد 1 و 4 ىداصو لا» ماقمل از ىف ى ارا لاكشا

 ملاكم ل وقب لاي نإ فام قعملاو حرجرلا ل انني هذ اؤحل وق ىل يلع ا عا الف لني
 3 ل 7 2723 2 (٠ ساس معا ١ ا || 2[بيبزوروسالا نيطلا هسا ةامعا لق و تحال ةيسرالاب هانعم سوو ل وق لبا لمس

 اوما نسم“ كنود تبيح لق لاعت لاذ (داعد سن ورط ماو طعاعدماوملا 11

 ةنسراعيرأأهلعب كس هنا ىو ٌقاضق لاعتسا م روما نينا ل يبس َنحْيْسالَو أل اصقا مالس ازا سو عب ءرالار واائرا رفد دايذ ندرك إي ددد كانو تسمن ٠ فرب عع ع ا( د وو 273975777317 ت72 لويقم ساب نايياو دوب ساب ناهرا نوف ناهي لوو نأ ق موش تسسرد سارا ورم د نصل بكت ايز للا ةوعرلاو ةلأميرلا ىلع ميقتَس أَ قرخلا لرد ق>ن وحرف نيتولر وأو قرأ حا ..|تورنزطدادامر مالسا لغير كس ني ثسكتسم مك ةساطخ نيا لقد
 2 ا 3 27772 -ر عمت رلا للا فوخسا لا لاننا ملوث حلشم + حرداشلا لق ن اهلبسلا زا ست

 ةح ل لوعفم 3 0 153ج و نوترش منة لعبت ةريلا لب
 ٠ اهله

 را ل ا 7 : .:

 ءاوسإ قمن زوأجسو فيرا نوبي نما لاما كت نال عيالنا بابل (ىلد ل لص ال فاشل ىف لاق
 3س 26 هع هاخ* هرب 677 6 717 2 هلك د ابل دوق نا ميلك سبيل ب ةيوتلا نسمرعني نإ لربك نك لودالا لكدإل وابا

 انتم : هلا اقاينسامسكلاب ةءاقفو هنابىا هنآ تنم لاة فرغ هكدا ل ملغ 0 0
 لي 01 لا 1ر١ ةقر م ا 7 أ 7 12773 2 9و قرع وع لس نم مالا نم | شميل اهلاو ىذا ام رس ١ جاورلا ناو الصإ|

 ةأمح نم يف ىف لدرإج سوو لبقي مذ نم لبقيل رك اروع |نصأن أولي عرس ادب 0 ا
 2 ., 2 ميس |[ ل فظل امد دركاذادا فاض ةمعردص اي هيلع ارضع فلاب ليج لخث زن لاق ساخن نب ىلع
 0 يارس 2 رينا هللاقو ةمحرلا هلانتا ةفانجرجلا| عير وبق مدع ىف لحام تلق نإ ين لك ذلا ردسي ةداعلا قرف ليتل عزم لبق

 0 . د حا ف حديد درج .| | خادما لاباس ازرار ايا لال لاش لق ناني مورو زلا كلج كن نرحب نم كج كي موا ناميلالا نعال الضو كل الضب يااا ا
 يي امدقيالو كتيدوبعاوؤعيفةيعمتيأ كدب كفل نئاتدبفا 17و

 52 ا 7 وردا ارى[ الانا احتل لتس نقدلولطس «ضنماهمالازيد وعن ا
 كل اويم لي ءارسإ قبانِلزنا انآ زر دام نوربتعيال-5َن وافخانديا نع ةكلها ٠١ |ىداص#بازعلا تنادريكوب و ناميالا يف لج ىزلا تقول ا
 72 272-5 لف اشلا :ءاكلز ا(" | يل ةاهئال هقازعارعب و هريامع صالخلا ىردةاجنلا نم ليني كيبل رق هلل

 ا ندؤرصموماشلاو هو ةداز ل داع ا ا
 ل 237777 1 ا 777 أ يأ ..|ترالايداع لو لاحلا عضوم ىلا ريف عراددال لو هلك ل" ليي رساونب كيري
 يللا ما نمم0 َنوُفِلتكي فاول ل قلاموبرميرب ىضؤش كير نإ 3 0-0 0 ارا ل نول اعلا

 تيسه ترا ناقل 250: كامنصسشلا تيل نال ل ارا ات 2. ملا. مى < ءام هس نأ 1 : ٠١ |١ ه.ثزرو ع ال ناشلا لك ناز فرغ ضلاوالا ىلع ليما رساونب و ارو نر ليلو نو يلا نم
 ه5 هةدصر كز ورا ثلزع ترا هزاز تل رة هلا كلا نو 1 ل ءرتؤأ | كاووفرتلمارساونبوار فرو اك اريصئر ا لصاسلا ىلع هاقلاؤركت ا د ارعاف نم برا
 ةقدصب كنوراذي مالنعشب ةن كلب نمةيروتل ممدلاو ركاب نر لس عربسات لاوعل هلك كاف داس: ادب نيس لجل تقرا كلذ

 اي 71 0 عوج ف موق نم فلق نعل اقتل اق سايع نبا نم أع ىلإ نيا درمتال وشل اكديلا نوري را 18 : 2 ميا جررخاف ل وعرف تم ملي ساونب لاق تاقث دل اجدد ةداهعنب سبقنا زرلا دبع
 ولع بجو تَقح نير نم نب ىديخل نمو َز لو هلع خان رفد و نعل اطمن نا حل نم نوف ولا تيار أوب

 20 : 022272 5552 2-77 27 7 . 1[ 7س »م لب ١ ماركللا يرق اكملا بتحب يتم لصارع او سانلا نم ار يثكن ناو
 7 هويإالابا نعل اهرب حتي يول, اجل 0 نونوؤمل بازعل, كيث فا كيب وختام هيلي فاتني
 1 : 0 للا لدول 22 لا د2 تع نوكرف كا ورع ٌقارغاو متوررعإ قرص لرتنم بانل لا و قرص ناكم مل انلسارّقل ىنجي
 5 1 دا يعفتا وك ازعل الوزن لبق تنم اوأهأ ليرا يرق تناكال الق ٍلسنيح دا لدعم دايم وفاز لزوار
 172*222 5 ! ١ عر الخ 372177277773323 او قرص ءدقو قرص لج ازب ل وقل قرصلا ىلا فاض اني تمتد اذا بيرعلا

 ٍمالَع ملوح او خو ماو دوعوم ابتعلا تاراما ليو ليعاومما د سومو سال ربا ال دلال ريفا دمت اانا ماكاو

 قي نم نما كير سوا ودبلاجاءاضقنا احلام كتر راد ذديحلا ف يخل. كندر عب تدك بردا شاش هل هوز
 0 ف 0 2 " 0 اع 5 8 دالباشال نددألاو سدقلاو ماشلا لمرا نا ّ ثلا لوشلا و هريكو عمرو تم اصو طن

 راك امو0١نينِم اولي قحورمف كلل أشيمل ار سائلا ةركت تناذأ اكيد ضال 6 مير ةريورصل كم اودرعي ملك ارورثل ادؤمارممو ملوث علشس عر +٠ لرب وريئلاو بست

 0و نيل لعبا نعل سر ليو هنااا نر نيون ينل ١ نر انس ل هاني ست دق رنا يا 2332-2 و 2 قلت للري وابارفلتا ميو ةارونلا سا | ميا حروق عليم ف "مالك يفو دم
 ّ ارادما» وب نامل | مكر اجام عبو سبل ماج زيا يوصى إل زنا بتكلا ىلا
 يلو للا 10 : ما ل و ل دن اس و داضتمالاو كلو قبلا وكيل ااينا جل ٍ 0 0

 سلوا ما دارماو ىبسباطك) لاو لاس الو كسل مالسلا يلع لاق دلو ل لشلا عروق و ناكماال تيب ةدار زد لوسرلا عيبا يلا ل زا, يسرا ىف روسرلاب باتثلا لبا فصووا ارنا قرصل ارا ناو ةمدقتملا بتكلا ىلع
 | قحبفو زبقارع علتسم ارت م الكاذب حا كامرا وف هلسل كار ملح لبا ى ا عردترلاي العلا عرد اسيل ناين نيرا يف ةمبغصتسمجبا نا دا ىلع ينم يفاو كيل اين ناسل لع الزام كعب اسلا ابي تنك اهتسس ا عمت
 ْ س١ ىلا االورانلا ف دال م ملوق ىو نايلا حرور ىف و وعسل ىلإ ىف ذلرفللا لعن وتو بلم ايدو انقو سلع ايا فيرد ماكل وق هلل ل لم بل ذ نول يسيرا ىلا ناو اقح سلا لوسر كيابل سمول كل | كءاورقل امهررقنأ

 ردهم ايسرنو رث تساديب اعدد هجرس اهرمب تاي[ غياب دءايبركأ يسدافلاب ما يل ,ةامولو لوق كيلر باذعلا ىف نورلخمو كلا لئن وقوي ذا د ىداميلا يفد مم تايب واتلا يلا لكلا هب نسال -تججج

 ىنتا ىلا ل ظو ردا نحيل | فرع واب قعب ضيف الوب فرح حرق تناك ولف لوث الس كدب اذ مك ذ صخن !نيلفرتووب صوص نوي موقد دنك عل باذهرعب ماعز شد كورنر و ارشد رد باع نيود نرد بازع
 ةزعلارا اجمال لحما حساب لاحلا يسنساي مالها اه مالكا ىف نا ىلا فل ذب داشا اه اديراءلوث علل ىرباذو» شي ماقال تقولا فل ذ ىف ارو ساذعلا لو زدنا تنم هر لباني ف عما حرور ور عننا لارتيطع خيل

 )ع لاعاويبجو نمل يلو ريظا ربل ايبا لع صرت نكته اسم رلط ى نمل ياست ير ءاشوفرل وق ةطسشا» باذعلا ليم | لاري او عروق فادعب كوكي نشللاو مز انتل ق لضرب بالا ود مب | لع كالا نسا لاك لا يورد نكي وق علت



 شلال هل !!ةراشاالا مسا لكم اهفسمالاهيفارلغمادعا واهسا بيلرتلاب لحب اذايف نورخألا لاقو ىزلا لصف ظلاودارتبالا ىلع فرم يم اهنتسماا نر كك إ لع ذلا م قعر نا ىلا ةراشا ىزلا ىااذإبل ف ١
 حاولا ىلا رلوقيل ةروك لا هسا تايآلا خت و ملوث نلمس كار لأ نع نحس زب لع ورنا و ورب لص عم ل وصوم اود ةيماؤتساذب عاف ذيل ريض وب نإ لبو اورظناالوعغم نولي ةرايز ىل ةراشماو الار يضف نونا
 ا ساددصم ا ع وهىف ءوقاو ىبو تيم ابطتسا نومك لاب ىف : حي قخلامو ءلوق نيك فور وعسلاوب زا ةيط ١ راع او رصف الغ | نإ لاما واو رنا لع اكاورطنارلق واوا نم ةيلاعاما لباد راغعالا مام ىف دارنا م الكل فك ضرإلا و
 مال ف لون لمد اكاولغ نيزلا مايا لخسالا يلع لو فورم ع فطع إلا ىبباكهل وق عكس كا» بصنلا حطم يف :يماطتسما ليو زيان نش ام ىف اء ىلا يشيل م بخ ا رلوق لس عمار اظل وز اذ ةيفان نوك ازوجيد تالا قي
 ملا ىا قيد نضل دب نتا ل وق لس كرام ج اتحانييلع كلذ نو هسا ضعارتكاانييلع نحو نيكرشلا كلب و منن ينموملا ىراهعالا كلذ لااا /انيلعاح كلذكمل وق همه ناشألاو ىو انيجا» مي نم مو انلسر كب مم

 والم يد تصالغاف سا ولا يذلا دبل ف لوف هك لاو ضو سيح سكش يف ' ظ

 ركزلاب قولا صح اورلا انوتيو دج 2 زلات افدبم ا نو نوربعش رمل : 112722 س1 سطات ها دهس ص
 1اس 1 01 نزيل .|ةلطلالواشالو د3 ىلا: اب لاه دادس لاقو اوراضبيزوقبازب ىلا يد اغلا راشم ادق و فوك ف صو نال سادي 0 2 5 0

 0 قدم اور 000 هلع 0 نونو امو نيل سرلا ىارب لن مجُنسلاَو تبدل ىو ىل|هتوللا ةينحو ىلع
 يعل كلج م | ل المالا نير واعحر نا نول اغا ىف اتسال 3 سو و : أ < هع '

 ع 0/1 دل قش ل اوعالو مالم 7 ناس َنْب ناب لثِمأْل| كبينكسب نرسم لب مهرعفنتأمىا هللا
 ايم مغ | كاو تازلاب دارهريخا نإ قر بنم كرم الا مز الكعب ررصلا اورج 0 : : يي عع ١ داتا

 كا لسا خاضلا ق0 نيرطتنملا نيم قِإكلذورِظَمناَف لق با نعلا نموبرعت الشم ىا
 نشيل ل وو ىوانميب ور نال ساداره نا تسل و يلعب اتت ||لو ميسا ا دديصس |. ىلا 372123 2 :

 ا ا ! 2 اقح أب ال .ءاإا نأ با نعلا نم هاونم | نينو السر ةيضامل ال أحلا ةياكح
 اهيااي لقرل عانس لمس" لمد فص اذرنعلا سميت ال يرق شا ةداا نال ىلا[ سأ "1 م١ 7 20 0 0: 1

 لسا عدلا 20 لاس ل 9 لها ارسالا,/ياي لف نيكرشمل اسي نعت نيدي هراسضصاو يلع هذا ليكون 6 نيو

 نمالاص نولي نا زويد ذاب تاهل ارارتبالا نمو مكر اب قلمي ا زوج نيل وقد نأرقلا ٠ م هاو هوس يم ىإ ش 9

 0 0 د وب اسفل دوس يدم
 | لاق ثلا اك ججأف لو هلظس نو لدا ةزاج افاد ةلوصوم نوكنلاو لف دلا نأبىانات او مكحاوراضبفب : ون نْلا هلا لي !ن ميش 08 مانصلاوهو

 مالا لئوريجوسعتا فالرجل سوماقلا ىلو ملص ذا ذل مجو هيلكس ركااذارمالا لربج 2 2 تدل اال 0 ا ا

 ذآ 0 رم والو ديلا البام ءافيزح ل للك هومز ناىليقو 0َنيئمْوملاَنانو
 نارجسملافف اف لدعي ةدامد هلع ىل تقاس وريم اد الص ارسل اذن مدع ل 2 ا

 ا «لسعزم نا كرضيالو هتربعىاَكعْفْني لا مونلا نو دن دبع نسال 0ك شمل
 تؤ سابك با لقى اا ذهب اشاد ابجلا ىف لايقلاب نسل ملا لكرلع ول. 7 رو اخ ا ما

 رلوق نبك نغرجخ | رتس ةروس عيكضدوب ةروس ل وث هلل عما» لاسفل عاب تالا هذ لسور ض ولأ كبي ل ثا سسمل ناو 0نارمإأف 1 نسما كنا ضرفكلذتْلعف نأ
 توب ةرصلا ماو قوالتلازا ث نيس ا زب ٌمولسلا مالا لوقو لا لاء ل وقود جيل رت .نبطا يا ا. ا

 111 «(ببيِصيهَي كدار'ىذلا هِلِضْفَل ْ رم ه]عنادفْضاماَلت
 ةدابسو لما يسابق لثسايا لام لول ةح ة ضلوا 2 277 2212825 2 72

 0 ا ءايس نقله لها ىلنماّتلبيَب لق وهو ؟دابعن م ءاَسي نيريخلابىا
 ضيق ووسع هوت اة لانانل| .[يلَص نود] هقرتهل باو تالا قسوم نيل نح
 | | نر علام ا درك مل ملال 2م ا 1 اصو بيو دو( هب بزل 3 مرملا | هلع 7 ٍر 27 1 1 2 1 2

 د رانللا كالب ناييدوب ةروس ىف /ذو هريعووزفكلا نالطب نايبو لوسرلاو نآرقلا ١ / يربح مل - 2س 0 0 : ف طق ةييقن ناي يمول داع ضعي ةروم دق دوب ةزع تن ضي ةرعرلل |. وب [امعتاو نبل لعيد احرا نصر ليكي ءكيلعأن امو أ برلع هل الضل ابو نال دلع لص
 1 ا "4 لقوونأ نعاذ هرئارمل اًريَسوُهَو ةمارونرف منادي ٌقححوسذاو ةوعرلا ىلع ضاع

 ريرختطن لدور سب ارعالا سل لح الا فد زم ارتبمربخ ن وليف مالا نب ةايسأ 7| دير ا ا سل 7
 م 0 00 | | 8 :ةاصاامِقاالا :يكمدوه ةروسةيزجلاب ينك لله لأتقلاب نيورشملا طع كححربص

 2 للا تاياهسل لو هر اه ريل نا | ىو وير باتل ءاأاش ”٠ يعأ 5 ا ٠ 35 « يل 5 ٠ . جى

 لذ لل عرراشلا عضال فو حد تيرف 9 لع 220 0 سذإ اه ثلثو انتو نأ ةيبالا هب نونبوبكيلواو ةيآلاكرأت كالعلفالاواةيلا
 ىلا ىلادابلا_م رص اكءالاب ل ف هلق لك» باتللا كلذ سما يا قلو م١١ تر ل 3 1 دق هيجل رمل هلناوس 01 5

 0 تتسلل ها ةَّنيا تلح - | 0 ا اوي نيناوتاوسرةيان
 رات داربك سمه يداه نكن اركز باتللا نول امل سمكا لا ل و لس 0 هاا || ىلا هل 5 ١

 200 0 < نأ نانعاول نصصقل ا واكل تنيبتلِصلماعملاميريومظن رميت
 ل د را وترد يلم حاول لقبا وفك نبا نعل رئت هنو كى هلالي ناب قا علو اخ هسا فوزى قلعت ءزصل عضوم ىف نولي | لاو كريشبل ومر برّلا تبت نم ثاا مضر عر نم ةكما_ را ا يا 7 4
 نيناولا م ىانلا والاعراس مرام ىف امل لالا ىل ةفص ةادارا تاكو نل فس 6 46 2 ر عاطلاب هلا وعجير ابوح كرشلا نم كترأو : 1 4 ايآومتنمانا

 عليل ترا: اًهلاص لمد نأ نمل نمر يغب و تلاه نيك يذن سا باتا كس ا دويل ا . وو ش د سس 1 رو

 .مددملا :بوتلاطر شمال لبغسم | ىل ىلا ميلا اوب وق مل وق و حا هف كم يذل نار فلا َ ض نارا ؤعلاو باطل تاو نيس واهديعتال نال لئن اوزختسا ناد ملوق |. | ةرخالاىف يبون و تولاوهى تسل ىلإ قرير ةعسو شيع بيطبءسح اءاسمايندلا
 نا لاتلالذ ليتتسما ىفو وعلا مدع ا ىلع مرعلا و لاسكا ىف عرالق الا د تاانام ىلع
 رسول اور ساو آمن اوت هلم ىداص٠» رياقسلا اهني ل, يتلا ومر افنتسمالا
 اعبي ا جانمرف مل و هع ىواطنيب ضاق » عيصعملاب طارفخ م اوسأيتال د معاطلاب

 ليك لاذ نايرسفملا بابا فلزب بم اذ فيل ليسا ريغ جنا ةدابكت ا لات 7 000 :
 لل بلوناث ل ىف عقلا مْ داب ابال كلذ مبديا لع رج ارضا نلادابتم ابرار يفلرعلاو فما مسن يقع مالا ل خر مالو عذب ادال ىاوب الا ل نس اكالفرل وث سمع ىداصإ م ”ةرهتوارملاد ل باتا ناي انعيا بيج ادريرملا و لا
 قتطفل تاي[ ضنا يح اورعتمر ونش نينا سا مياكح الا م ياو توب احلل فص )تسمن |لوق عدلا ىداص» طقلا فدورج يفتي لسالاوب ارب ا دقت فلذة دارك ارسنال أ سمع ىودأمحا# ذك يحمل هذ وأ
 نآرقلا نابرساانرسبمخا عم اورابمالا درك نها للتلف ممل وق نم ىداص)/ ةمدث تلعب تب ف اكلا منك لش ةزمبلادا نر لاني ميدع عزم ١ خيدب بيكرادج و مو يل هت ريغ نرستتلا تاي حكايا

 1 20 نيىواصو عباقاا بمكان انتل ةدعإو لج لزن ني الوا تمص اين ا) لو زتلا بسب ىلابزلا بيجر شلل انا لقسو لعطلا كد للا يركن الف لوقن اكل يضتس سح) لصف لإ نس | م ارعس

 ور



 رخو لظر دارم ياك ١ لكاتذلا كس دوه ناد ه ايا هيل ل ى ا لطف لضخ سح اص لكى يا لساعت تبا ىلا دوه نا رحيل يفر يضنلاو كا ذ ىف فالف ليسا مدت قو نال وعطر شو لدا ل وخل رشف ل ضأى ذ لكرإ و 38
 ورللوق عطس عرإ» يسرك مى ا باول المو ىلوق هل "م هر نادرا ذك عب ذاد | تدان لباقى و تدايززااد تدار ز دوا دضرم ىلاعت حوا ضب ديو لنفخ ىءذ لكت لوب ىدب | لارين ىف و لدا زج سا اًميعنم سل شن
 نيام ف ليثو يسوطو سطع ا ذ1 ىلا تنيث م نودي قشمنو نو رلوقد لإ كد نوط ميدو دص نولي هسا ىلا عرف لسئاسا هتأرمع ١ حم أبي ام ونيت سا لت ا يتناك ماى دفنها ورادل كوني م الا ىلاعت دل وق نيل
 ل ةكب اذ نم ناك سن ١ ناب بيجو دما نرتفانل او يلب آلا نبذ دورارلا نمدادشسن ءرسا دب كر يرجت نبا جرم مل يلطشلا لكنا هاريال سر يجد لو ساداطاط و هربت مدرع لئن ارمااذا مهنا
 اتراك درك ارك عاملا وا خلا تقو ل هسا ةمج ىلا هيرفي قتيلا يت ادارملاو لبق بم وصصنم ا ىلع نط بسعنل بى قو اذ اذلاو لل بلا نم تاع يس | لم نادل وقد نردباسم ) نم هع امج سا نان مم ل و هل
 ىربزلرر شد ةروتسملا ءايشمالا نيفار لوطا ذا بوثلا تس ةهبارعلاو ءانحسلا نم دهدص ىلا ن وفك عن غرو هل + ىداضيبلاى ال يدم اي ثدع ناننلاد يك آلا ذارظن فو نيش الا ف لل و لش«

 مس زارزا ةرايكر يس ندرك "ودار ناشسد ايسر لي هادو لائيا لويئارب حلا حم
 ىو اًصيلا يشل امىلدو هرأو ريئوإددرأ ماثوو ل وتب دودو انلوو هاتفي ل هس

 دس ءاقمتساللابب نوط هسا مباني نوضغتني يالا ل و عكس »7 نور لانو يشل

 ثيرمزشم شا ان اين نورثرتيو ملف دهسا ك دواي نيصداد ا رشس نب نعل كا
 لاوقي وثب ونشتو وريف نطو ءرتس ريو تيب لضري افلا نمل جر ناكل ضو ةداع سضنلا
 بيوصنل ماي لو نا دس اا نير اش اب نوطغتيملوث هدشنم حراس ىف امرشا ليل
 ميلف هل." ىريالو عريسا هب ىو روف نختم او سوم الا ىفو ضلال عر
 غلاف ملوث لش كا» ل ايلا هرج كب اايطلاو باي عز الف سا نويل. لاحت
 ذامل ىلاعلدا ملكا بار نمايدرل# هلل لاو رورصلا ليم وتس عم ل لسا
 عال تايولعملا خيال ارم كى لع ل ديار ف دا نيونلقيلارو نويل داق دالا علا ل
 انا يحل قد نا ىل اعتركذف بيلا ىفوريبلا نيم تايإلا هب تدصح امل الب كي ملو
 ١ تسامبملا هب تدصح ل تاولعملا عض املاع نكي مولذ ىلاعتر سن ١ ميلا لعيب ا
 5 ميال نيريغال هدمالا نيحتمال ذاارج لك اب رم رمال ال دا مل ّث هلل
 ده رمش للنصف طوق ن امن كيف لاح ا فوت و لعشلاب مايل ا ووج و رمل الا
 كك ةسردق ىف دارمإإ نا نم مرقلى ذلا باوكباد مكب مول لئصيسح نعال
 ١ 2( انلنامز هش نكي مداوجورخالا لاكشنالا عفرياسماو لاك الان خيال مايا
 0 دابسملا نوبي نا لت اقوا عم ىفداملاد تايسبملا حدد ةرايعو لبا ىف

 2 .لدا قوم دقو شن ارغلاورفلا نامزلاوم و ألا وو نلاشملا موي مويلا
 فراعتملا ىف مايالا نلاف دعما مدي[ رث او دعالا موي املواايئرلا مايا نم مايإ :تسئ ارم
 (ٍ لك رخاثا مايا نمو اداهسالد ضياال نيت روصقتي الو ضرالا قرف سم وكن اذ

 ايّتغاب يعمل ورمل, سلك صيصتلال ما و يل ابرع نب نيكل قا, لكن ور تمم يئس فل
 انبي نو لول ١ عراودالاو ناضالاو نا اويكو تاينلاو نرمملاو وايجبا نم قلت! انت
 فس مايلا نوري رصالا موي ني رالر مات عاف الا تزد لما نايس ل كسا قر
 ةدوكذ ملا ةيشيجب ايندلا مايا نم مايا ةتتسرادقم | لاب م لاو وجور تسكن ولين ايندلا
 اضيلاو نطو نإ بسحب تلت ناي زرار منك د احجي سسا عرالطاا زبد دييحت ىل ل تسال
 امآو مشل مايالادرجد نل و ب ةرعو نايا سررفلا| زم ير شتي داق ابا

 5 ةهرزز جرم 2س 0 5 , تاس سو 32 (م ٠ 25 5 و 1 7 ' .٠ ٠ 8 امك لمآ | للطب باج رخا ثييدحاب تبق امانال ميا مل د ايفل ءارتيال د عالا مي نمي“

 بأ نعلن م نو ءِزيمسي هيا كاًيميك لز قاد يومز عع ناو صم سل مناي مونالا 7
 هلل صحن موق سوم هن هفوة عصو ىع مصير نم اعلا َناَسْنالَف دانيل .[١ 5 2 642 7 سا 2 2 ء هس ا 2 ا 7 سو ١

 شن قوف ساداملا لرش ع ناك وف هللسا» لوسرلا وتلا نستورد عبر يف سايل
 نالولك اناء !و ٌشرعلا نإ ل ليلو ريو ءاملاإلا ضالاو تاولعلا نط لب سناك

 للغ ءاء تراصف يباب يلا ننفر ارم يو ار نك أدب لي دالاو تاو انت لج
 رابتسم الا أ املا ليش رسعلا لوقو يف واهلا لشرب عضو كي لكراملا رئاذايد
 وكر باظلاداملا ىلع ضرالاو تا اوس | قل ليش 00

 الا ىا حير تموز ملأ علم كا اهي ةلوليحأ مدع ملا ىلع ووضترم شرعا
 هر ناك ىلاعتلوق نمل سنا سابع رب نبت نم ريس لاجل هاو الرمق تناك
 ماللا زك تلق ئلو ل وث علل كا» يزل نيت يلع اند املا نباك نك ىو ىلا ىلع
 باوتيرلريورخاتم اباد زين ا ةدع الاو سو يرش م لكلا عي وترسل يدوم
 اذلو فوزمطرشلا باوجو مشلا باوجب نويل لوقا ذو لح ةداشمالا بلا مسار رقما
 مسك لو هلك خرم ءبرالا عضارم ا ىف هانقذا شل لوقو ؤلامترخا ننل هرل ىف لاقي
 بيا اقارب موك ماي مويالا مل و هل روعسلاوبا ىلا سوني نسي اهسا

 هرئاظلررصم ا حل وعشم اف ورصم ىربازلا ىف لاث اه وف دم لود ةرغألا مويا وريد
 نورتو مول و ب اف رص باذعلا سن باذعلا ماي مولا مل وف هلم تري
 اا ىرعاول الات ءاهنرل وث هلل كرام" ماي م مك افورصم بازولا سيئا
 للاوتالا زك تجرم نبال ابجاسم ىلع | رئار ظل ةرذهطد اسس ور يحارص لصور الخل م اعنا
 ملو هلم ربل" دارضلاو رض اود اهنساو معنلا نبي قزلاو جازي ودار وو رار ةرجاظفلا

 ابر يرضل او ناوكيل للف طعاسب يلا لو اهلا وز عقم لو قت أينسلا بم لوي
 ىب نحبم ا هدتسا نيياو ىريازلا مالا لاك لا كرات لعل لوث هللا كك" عملا ىلا

 ءشستى اكل هريري و فيلا ل ذا اي جر غلي و بيلا ديل ايدعب لراس تمس ١

 سرح | حب حصص

 رك ارب را لد رو | نسا و و ريش و ةياد نب ارو
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 فال اَواوضرعتى ا نيئاتلان اذن هارون او هءازج رصف للا لضق ىذلك
 باوثلا نمو رمال ناتج و رنه موه هروبي
 ىلإ ىضغيف ماج وا لنجم ىتسساراك نفعا عمن نيرا ةاورأمكل او باز علا
 نوشحمسي نايل هلا اىادن واو زحل هو لص نوم نيؤفانملا) ليو ارسل
 و (ن وراسي رول يو وأ دخسانغألم وإن وزال اي وطقم

 ضف لفكأبو سيلا دع [صيلع دار ص ضرألا يف باد رئان نم مو بولقلا ىفامبىا
57 0 29 

 ياك افي

 و و سو 1

 يقركذ أمس طم ىفوا وملا ديدات دوتسمو بلصلوايندلاؤأب رصلسم نلعلو نم
 ابلة ضْرملاو تومان حَىِنلاوضوظوفحلا جوالوهنيب نيم
 قازجؤلاعتم يوري نقد لوو ءارلا لع مقل لبق ك2 واكو ةدمجلا اهيا و لجل
 سألني ولر ولا ى يارس كب وكاني لا صمووكل ءذانمأ مهنا ددأقلخ ىلا
 وافعبلاب قطانلاذارقلا ل هان ]ا ورفك نيل فيل تومل رعب ني نونوعبم كتاب
 1مل يزا نيرلو ا عوني إلا شملاورجار م ةءاقفو نيبمنييمر ينل ملوقتىنلا

 َتاَيَشل بهذ نقيل ةدرتم ةرشورفف ءاَرَخ لعب امكن 551 نيو يرفكل اريدش رو
 تى واامب سارلا لع لروحفرطب سف يمل هَ! اهيلعركشيلالو أملا وز مقوتيرلو "قب ماصلا
 نولوه نب ررجاَو ةرفعموس) كيزوأامعنلا) تح ضلال و ءارضلا لع اوراص نيل نأ
 اعزوانب] رص هي قاضو نموا ةايامب ءلبنالو كيل] قو وضع كرار رحب كحل

 ا ا لح ف ه7 2 سر جمب 01 7 7 7 227
 الف دنت تنا مت ازجرتؤاامقدصي هلزم دعم ءاجيوازثل ِءّيلعلَر هاما اوين لجل

 نوف لب فمر يا رذح م ليو لكل هنلاو حراق اهنايإلا الخ لبلاالا كيلع سيسر مح * حي الا نبل ا 0-0 ظارامإلا « ضال ٠ ٠
 اوصف نوبرعيكناذ تيرم ةعلبلاو حل صفلا) ملثم وسواس لَك نإ قلى ادة
 اوان ود نم ةحطتسلا نم كلذ ىلع ةنوأ ملاذا ةوسسي نالو امكم اري لم

 هرشدمانهال يا م نايالايا

 بيلا هرتزلا ينم دارملا انلك ايف ةرعاذل ارب شس تكف كلف ل وق ليش اف يبل ريسننل | ىلو ناايسبسلا حر ور ل لقن نسوق قياس! ىز وحج م اهؤتسم ادي ويسر مها متر كرير منا ىشايورتفلٍل رتل ياش نب كراس لملف لاق
 فصلا سا لوسر كيا ىفاق دابص تنك ناااولاقدفف اا ولوقي نا ل يف للا” ا كتل و انعثت مالا ديك قري ربو ب فرم اير صن ل لعل هرعأ و هدلوا لوقو يف لشال ما عازل ل مذ اررصت ف لعلم نئ داعإلاودارااذ ا ليرلل ل وخأ
 فس قلإ لبو راشلا لاق الة زمبلاد ليم اورتفا نولوقي مالو ةلسل نم" برم ىل بشل لوز تف ةلاسرل ابك دي هلم #*يلا لازال كيأكصا و تن ب فتي كيلا لذ يف فلا حيدر زمزع كيو قال ةردقلاب
 ملك لذ لئن وردقت مفر تمجىذلا ماكل از لش ملك اّاذ لمن ويبرع ملا قعملا و وول اراد ا تاق لقرل وف لست جرا: ىديامل زرايلاو قم و اردفا ىف نكتسم راريضلاو بج او راكئالاو يدلل ةرهباو ىلاتنالابارضاللا زن
 ش لكك, ادت نارعب ى ارو ار وسر شب : ضرامم ا بلط ىااسب "ادكلو اخ نايبلا رود ادع ئت ال غاليلا ل لةلئاكر وسطا واذ فحم اوروسل ىرخا ةطعص تاير تفكر هلت ىداص»» اقول اور امشالا اهل درا

 ام ةدوس/ ف انبالروسرعب مارا لش كيال نآرقلااذب لما ب كا لعن ياو شالا تدمج نمل لق لساعت للاكد رس لا ةروسى امل نآرقلا عجب ارك اعب ى الد يب مءارحترل وف لس ل مث, عرب يلوم اق نارا
 ردي ىداصص م قرت / شو ووم مل || وثوب لتامر سالاف شوو ةرقبلا ىف



 لو هلل لب" عر تلاوبيجتدإ/ناذ اورتخ مل نياوعفتل نافوكدادعامودربىفاوبيجتطاذ لو تزل رشلم الس الا ير رايعو توم ذب صرصخلا جو ماسي مالا مضلل لرتمى ا نص اليخ ىلا ن زري بتكلم ويبتسم ان لو قول
 ا كاوا الب يح اع | عت ناك يكس لك بسح عمها نال مالكم يال لكك ماشا برام شاع
 ناد هدنع بث لزنم ناو لالا ليال خن نااولع اذ ةضراصملا نكرضتلا مكنت كرت و رجاقلا كرما دف كاذ كل من ل اجلا نيكل بط خ لكلا نكي ناري هاجم كرنع تشان نوصل يف نوار
 قلمخخاايندلا وحاب ناكن ممل 3 هلك جرامدذملا لادزو ببجرملا مارت لكيبشلا و بلطلا ق”مريفامل خب باهي م اهفتس الاب ل سو عطاقلا با مايقد حب مالسالا ف نولتار مذ لم نتديحوتلا نكميلا اعدام
 رئاكلا رين حر ددنيف لسا ممرمعلا ىلع لكاو نتأمل ىف ليو ةرغألا باث نوري لاداكم بام انغلا ثم يلع ريدا لكاس (لوسر حر ميو زغب نوبل طي زل اكن يذلا ناش انما ىف لسد يداصتلاودوببلا ل ل الوزن بسس
 سن ومش نلاواراغللا مذ قزرلاو علا نمي ندوق زري ارومداينرملا ف سرين م ملاك ةيذاو مبيعا ءالصول ىا مياعا منا فذ لوث هنخ يداصا] رقم ساد إبرا مصدات اعاطلابٍهسم هلا نتوملاو ناانملاو

 را ماروصر تت | فوتسما مكب الاول ام بام ل هادا الا ملف هلك كارادم ١١ حوض | م ب م يسع
 000 هك 0 ) تيرقلو هنسكا

 امام اباددر ال باول كأني ام راورعم ةرثآلا ةسطصد رمي 8 7-5 + لتاوال و

 نامل مقاتل لاقل فاما مقالا يسوق رس ا و ا ع ا ا ل
 0 كدا" يدم ل 8 نا لبف توه ارم هنا ىا فخم نا رلع ءارتؤ ارسيلو هليل اسبلتم , لِزَنا | ناكرشملل
 | لرب فطام لاواولاب تفشل ةسسو نا ونموملا والورع كوك نلاالا تيلد اري اليالد : 75 773902-51 7 32 4 5 ه١ , (ليدرلإ 2

 التام عذلاوجدارلشا ىماولعل نا لامع مين لهل: نار دصانلا |. كرشل لعثمأ ناب [ييننرواينلا ةويحملا ن2 ناك نما وملساوا ة«طاقلا جيلا نههدصإ روم
 : داون عنسلا لا عجارارغ كونو اشيا هذاك دال رت م 0 . ١ 2 ب ق0 رش و 1

 م - وأ نأب أم ؤوحر :لصو:ةرصكى تجرب نول عام دزجى امل اغ ميرو نيتالار قلبو
 0 ل لا 2م 16 2006 10 010 ةر"لأرز دلا 0 2 25 ف /

 0 ا ا مم يح يب سمس بل
 "للذي ئبد نم ةنيب لكس نااكن ا هديدقن ف د زجر نم ةنيب لعن لاكن ملا لشرج و « هلازاو نور صير وس .هبتيكو تيدر هل و انتوا وهو رن
 سل 20 . 0 كلوك سيل نك لاح تو ماضي ل هل لولا 2 بيرد قل ىو
 ا م دبل صعد دما
 و مرموحلا هن ن ]فل ارمني كش يمت الف» ةليوم

 ل 2 ىاسالال 3 8 35 .
 00 يلا لولو كر غلا تبسنب ميرنا لمار نأ رسال نوم نويل كلها 7 نصو د ملرا اي مراذ كد دارلو ورس ا زبو 1 1 ,. 2 كت 1221 4 25 سدط 3 1

 سباع يضل وانا جوع طر ومس ال وردا لح عباس كذملا ناكام لي ١ هيه مق او 1 لاا ل سدا ور ةوهر2737235770]
 5 0 0 مل نيشيت لل هله ع دينا لوقو قاذ مج يقل هوي ل نضع كيو

 ]2ث كا ئتلا تنل هر بلطلا ف او ةدرلابا جوعل نا نوعي - 1! دك 1 7772 | كك ٠211 اكل لع. لا

 ةريارو ايلوا نب جرا7 ب مارا اد 7 0 "٠ ىء انف 7 . تاب ل أ ل 0. هل ا

 هسواصإ» مك سلا باذع ن ويك سار يغ ننال ص او ناكر 0 تس مديل يب سلزوبطي لك 4 اسال يدول 1 ا

 كلريتشل دامب ةداعاورخأ ثنين سازلا مر هاارسشيلو هل أي: ارو نم يخوا ول نود نيم نئأك نوما و هللا ناز اون وكدو كيلو أ نورفيديلات
 ذاٌعردا سو ابتخافشو الا نرؤوعسلا ىلإ ةرابع دا يكد نري هل 22 ن2 2 237 7 "و 17 ٍ ا 1
 نيل الس نما لوتين ميداني مود ولون لق ل نال منبثق | مو قع 0 ديلا اكارحهريغ مل الضب باندا وِإ) ف عضي هباز ءمهفوعنميراصنا

 00 سدس وب يحس سمسا وي ا ل
 هراز در رومتكو ل ايطالي 7 27 ذأ. 1 7 م 2و ضأن م حرا عنا < عال.
 مقالنا لبا ىلإ كيسا ؟ ببذل ياتلاتبلاولا اأقح هرجال رتل هو عدز تدلل )كم نور اكاَم مبا لصو مدرلع يكل اننا
 2 ل ا

 عا ونم] نل لا نإ كويست
 ةَرضلَ

 اف كلسكمازعم مهرجو ةرئارإ لس لع اف هربت ثسساي ىلاو وتم ازعم ل خرج 20 000 مم 2277-7
 2 70000 1 ل ني“ لوم ]ا وأناواونأطاوأونكساك بح ت2

 لارا ق ىارابررن طا لقرون امسو خاب« نصرك | اقادض اول لثم اذه ضال دك نينمؤلا هاك ريقي فلا ةفص 0 4 ء١ فر طاّوساب بضل عضوم ف رعب لل إل اممجايضذلا | 7 ١ 50 اير. علا ىانكلا 2
 نب 11 4

 رماو

 انبلا بو
 0 م صر و

 الو ريالانلو حارب مجاز رلوق نا ءارفلا لاول وت كل لرب ع ازور ضال انعم م | ١ اةاماامان ل و يال ارا كا .معل || نأخ يطل
 ١ لير يمل بدلا لنا لزت: اص بيتس سل ل فلما طاتلماغدا فكتور الوم نوتسب له سيول لنمو اوربي
 قلص كف2لذ متنا تساو لع اذ هزيج ما ناد حنبل م مو نسا اكسر 1 م اساسا ا ا للا لول عبدا فقاموا هس لوران" وو لوقلا فز لت سكلأيقءاق فونأب ىلا هيل لاجئي قون ظعت: لانا
 نايل لعبا و مين شركلد مون بال عويع مدبعنأ مكيلَع فاح ]هللا للا نبعاال نايك تاراننالا نب نيم
 (رايلا لمد نينؤما لزب مهنا مكرعاريلا لاس درانكلا لاح[ سرك الا نمأ 1 1 1 0

 و نول اياراناو ةرئطملا ضرال وسو معا نم اذلاطادارنعلو 02 ىداصا»

 م. رشا بوك نع يانبع الاد اكمل هلسل كل او جتنا كا ةرموما : | 0 ظ
 دقلو مل علسم ىواص»» عيب درصبلا وت رين ل لاقي ف لذ لذ ناكسو  ابهوصقل سربلا لشمال ىزلاو هداف يفصل نيزبب تفصناةدصاو تاز ماياو ىئالا نمدالاو ردا م مات نيج كابر انتالا
 لان ىاالئاتدا لاقث مريرقت ىا لوقلا فزم دعس ملأ حلل هس واما» ندري , مه اد نينا راربخالاصصضجوعارلزي لاثمالا مكب يزصد مهددا !هلك جا مهنا ذا ازيزعلا باتل فسسدا ةداع ترج ازلسلا

 ءلوقب سباشلاراشما يلاو انلسراب يلحس ابلاو يررصم ىلا نا هسا وريعت ل نلاب سلاما ادديعت ال نا ملوف هلسللاسلا» مز لا ئلايا سمانا لس ارينا الا نيت وف ولسا حرورلاو دوعسلا بسس  نرمولا لا سوقنا
 ايلا نب كولعم تاكاعب شن! ةدابعن اذانئ اجدد ةرخآلا داباوجتو اينرلااو ربعتإ) نا نادبلاو ىضنلاو بلل لوقل حردرلا حرز لات مج !تاليوانا ل لاك ملشلا نأ [بلتمو انلسا ى ينال و ناي سا
 ماصمرانب كلوقل فلا كس | دانما مثويلا لسا ميالادانسا نلا يس ىذه مويلا كسا مام لا نسف مولا | بازمل ا وجال يزد ف صتتملا ملا مبان ل3 0 ا ٌتحكا لعرشا ال ئ| كلذ ربع ثاذ ةرغلا»
 ا: ”سواص»ايئرلا دمر نضل وررطل م اوارملا سلو زل الاف ةلصاعلا جملا نم كب ندد طيف ةمايقلا) مو ميل لوقف. اهترشدا ماك عازب رسما ولالا لوو سك مورا و لبنا

 ل



 نئارسضنو يعرف لاق الو .لوقب اليصنتو ملا مهب لع تنل نا مسآرا منا لوتبالامجا تلا هزي نع ميءاجادقد طل ثسزناءوؤلا كعتتا كارن اءوارشبالا لارناد تابت تب يطع اجبت هسا خام نم اوزفك لوف هل
 و ارو ىا لان ين نمل هل سديس »م لاا خب اسوم ف اكسسا عي ةلئاسا ءلاقد جرانلا هد كلا ب لاك و لس خيا كسدالئاود كيلا مك لوتاالو لوقو جمال ور بيلا رك الو لوثر ةرالل قرا ارنا
 رام ثارت نّيورفلا هلعسريف لاعلاو رم قم يلا فاضملا مناد فاضملا فمن هسا تركنا لئبضاو ل و عكس كا» نخر يغا ء سلا باظ حا ورورلا قسد دبا نع سداب انلوكنلا ليل ايلا5ءاق تسد لوحت ام
 روحسلا | ةرايعو ليظنو كلل امي نا ماييما ناكفالاد لا معمم ردا درل وق حل” با نفخ غكالد املا وب اك ينو لصق ساذ ضوخلالا يني ما ةيلشلا لاح اب لمد ندبلا هتسلاورغك ل شس وك وسلب ةرابلا ل رد لا لاعب حرراربلا لتس حرورلا ةوعو لبن دبلا نا نا ل بلاها نا ةرب تلا صدادجد ندبلا حر درلاإ عراتا نمل ذارالا مب تام انلا فس لاك لبا نيد فورظلا ىلاعسوق دعب امذالا ل الس

 وا ةرصاد مكاوعدوارصاد الكي وكت عيت نيث ذاك ا
 ءافخ نالوا حصرلا سافل ذنبا نال يضل يل وقو بت تينخل 3 لح
 ميالغايىا مياذخايد ملوك هلق نا" امم ٌةدصاو لحن دال اراصتخالل اهفزعو ينيلا
 و نينموملا لس نوف اسمن سا نولبكمل ف ملش ا” ف هذ ضاي ل وعقل ب انح
 مكرمو لم كراس« مادارا نو لذا مي
 بلا الو لوقو لاملاكل ضمان مك سيزامد ماوتلدد ازيرا نا زرت ىرخ
 لاشلالاقاركب يلا معا ىلا كل وق او هسا رشا نبل زخ ىرنع لس فوطعم
 ارب اظ ذسىا تسارلا ىدابانلذارا مييينلاالا كتاف ناد لوما ورا و
 الخالرماطتلا لس لوعا|اننإ خا ميلاف لوعبت مل نطابلا هس مكرر ل اد
 للان اكف انلخارشبالا كيان ا وعلو د ف سإ لقال دل قري مكاف بيلا
 اناا ب مرسل كلل لعام اشارشبا)ا كي نا اراوقت تسديكملا ردا
 موق لطلالائربلا ىف هسازلا ض ايلالاو هو انتت يلق اعاذا هيلع سر زز نءل اعنا
 الط ميرقغل كما ميسعزت نيرذلا نينوملا لال سا (نفونسوملا ميو ملا ىددزت
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 | عفا" عقورتد نيرارلار يت تو ناسا خم ةرخنألا قد ايندلا ل ااريخرل وق
 1 1 اب ف تحض سس نارج تركب ل هلك

 ىا يفق هلت عرب فطعلا عجيل اتلا نيجي دصا ني لذانلامج تزثكأف
 دعلابرم فارم ابوا بلابل نيف ملوق هلل لوب ل حشا نم موضح اوعولا
 نلاكنا مالكا ريت ناك لطم ال طرشبا يتم كلذ ناكل لا سلو هلك
 0 هركؤا لكازب م 2 ١ 0 نا ل 0

 تعلو باو ليديز يطرشلا جا ىواضيبلا لعتو قار تقلا العلا عرش
 ل تك يزلو 9 ١ نلا تدرا ناف كوفي ناري يتلا ناكن ا

 لطو ناقبررلك تلظو كاديز تكن ارادلا تظو نا نلاط تنا لكيلا يلاقو
 ةريقن ةرع او عطش ل دال | لظورشالا باو اببرما نشب امنت مزعل نولي رب
 باوجو لق هلم كا» ىاففلا يشاع دس ليضفنو ليوط مالكم تملا فل سس
 مثقال باوجا نا نيورصبلا بهم نال يارجل ملا لك مطو لالا ىازرشلا

 باوتو لالا طرشلا وس اثنا طرشلا بارجو قم ويذوكلاةزاجا كاو طرشلا لك
 كازو م , دان م 8 انتا تورا ناف يوفي ناري يرشلا ناك اريرقلا د

 الذ لوالا فس ارش سائلا طرشلا لج اوتو ناطرشمم لكلا فس عمت اذا ال
 طرشلا نال لوآلاووبو ل نيراخلا غسرصبوو قف اثنا طرشلا لسكر اال باوك -

 نفعا عش ملالوا لدالا ريو نير هالا سكنا لف حرر أخل نس طررشملا لظس مدن
 لقئارلا لود رجواذا الا نا طرارلا تلظد ناار تماكن ار تناهريعل لاقرلف
 راين لل رثرب اطورشم مالكلا لجلال كيلؤو نعي مالا مالك أرمو ولخري ذ ماكر كبد

 قوس مال دال لل ادم الدال ا ريدولفطوش لك نقم طخ
 ريبألدا نا ءتلغل ركنا نأ اطورش بيرم نتسةس لاق فلنلو لودلاب
 صارشو ماا درا نامل سلا يلع لولو هلك حرم تطفرا
 كاردلجا وزب و عن الم ١نا ثررا ناررتسلاو يلع قس امتالرل باو

 انزال اريل كوي ناديرب ريما نل اعنا غساعت لوف يارج نم يفذص ان ىلع
 ١! | نيئلولر صببا ميلا ب ذارازر تحت طخفن ال ل عما نا تردا ىلاف ميدي نلادي
 و لوقف هزا رب نى ويفوللا ميلا بم اب لكس اراو طرشل | لس د ازا مرت مدع
 نارا رتبلا لظسو ئفاذلا اررشلل ا ذزب لاو لوالا طرشلل , ادرج حصن صفت إو لع
 هتلارلؤ ةطرومساا وأ ١ ىاثلاطرخل نع :يرّجطعتو لوالا طرشلاب نلت اق
 اسرتا زج نين ةطرتعمو حرال رمق ءانم فس ةليخر تلا زب ولما زي لش مرا
 مصق لميا هرب ناك رسم ارتكاز صقل يقل عرايس ع ماسلا طييغنت جال
 ءرعرلا يما حوف ون وفوق( نايبلا حتر ةدابع علما نسق اسلام اثار
 نواوقلماروعسلا ىفإ يلد ميا رخل هسزلا قوللزرابلاو ماسلا يلع حرونل عرومما
 و سا مالسلاو ةولصلا يلعاوزب قش اهبع لس اعترشسا ىعب سابع لبا لاق ادا
 " و 7م السلا لع حروب عصق لجين م الا هزم نل] لس نرسفملا كلا لجأ
 - انلشداطسب نا اكيورلاد نفك نع انك دنيعاي لوق نا لارين اانم ى ارم

 | نم تسل ىريعلا نلإ لسا يشيب انظطو انم سنارب ل و علل ل اننيع التنس ا لاكا ل ث ىف وبو راها نعوم د اهبسوبالاو ووكيإ نع '

 يدرا» م ! تينا هسا تيعذل و هيك سداصإلي ةللا اذ ف باطخاز مق. مل م اير ضافسميادةوبلا سر

 سرس نوه كسي رف لدا ميم ١

 122/1 كرا ءف ل نزلاوهو,يلت نماؤ شت نين لل لاق رجلا ايندلاؤ مام بوب
 _ يوب ةفلآسالوتلالاكادلأسأنوارأمف َنيِزْلالإكعتا كين ايوازيلع كللضفإلو
 ير وو لواض ل تةديافرظل قر صنو كيفركقتيغ ننال وا يل األ
 هووقاوجردأ لأ سرلا ووعد ىفه ننال لبانم عابنلالا هر نوح ل رضق نوي
 رب م أو 0 نام زيب 21 ن دريد موي لاق باطنلا ىف عم

 ايلوقطير ورثت لوعفمللانبلا يلا 5س فويل تي
 ان نوط زله ول هلت لعد لوقو كاذ علقو(
 نخأي ورمز يف تعبأ يالي ملل فومتم يكلم نيل اطباء لعل ىف
 وللا مونرو ورا ةيفاع نوبل كر زل ؤمهداغنملظ نددم)
 لازلا ف لصالا ف يذلا اجلماغدابه َنْولنالبف القآلرصانال كيت طن هيانعىا
 كلنمر بان البلو ]لولو بيد فتا ىلا لوول نير يعل لفل و نوظعت

 ل ار مهو ة وقنا

 ةوبنلا اخ بجروت سس ع

 هاربا هلا يون ديعا ضخ دز نيل
 اميين اذار تمد ا 215ج 051950 نيل اَنمللل ذثلف اذ
 1 ليش ن] هللا هبل انك ش0 نيو ربحا نتن ]بازدلا نعجن
 نإ ل مصاناتدر 1010111111111 ١ 2 3 ايو كلا"ل هيلا وما نأت
 وة روه كوفي يلع ل داجشل اراوجومكن وغيرهن

 217212 نإ لف |فلاة حولت ةيلا :كيراتتو نويل مآ لاتلا /
 0752701 قيوأ وكل هازال ةبسن ىفوكماجا نه نوم قب رراناَوهتبوقع ىلا
 ملعأع سف كل فلا نم ن نوفي او اكامٍ نرخ سيتم الذ نم ن5 نم“ لإ كت نيت
 ًانم أرب ازيا تنيغسلا كولا هتصاو لاقو ءاعد ىلا عت هلد اسال ار نال تر هلوقب

 2 الو
 35 5 نب ىف انألاكإ يب وا فري

 أوز كنيماو ري هرمز ند عل مج ديل نمو يضاد لاح ةياوحات كرا نصي
 ره نوبل قف ةذرغوانوجاذل هنزل اير انة

- 

 لاكو النون ى عم ف ئشلا طخ بسس ب لب لح ةرضارم ىلع لش بلا تال
 هزي ياكحاوهظ ن يزلا ذس قات ذو لعن سا لاقدر ضرالا لسد ذتا) بداعد مهالسلا يلع اعز نام د ىلث مجسم رتل تقو غسا شن ارا ن يذلا ىف ني اتالو ل وف هلسلس اء تشم | وم اكب ننيعاب ىتشاكلا |
 مك إذهب ترق غساذ مإ“ب اذعلار يخا حب بلطنا] قبل دالا هوت يقف وزعم من اول يذلا غسق ات الورلا لا اواي وبو باور يسقل خس تيارف مجاب سيد! بط ان ماسلا هيلع امو نا يآ
 انشا جب ندب ترقو ىف بازعلا كلذ لائنا تيضئارل غساذاوملتن يذلا لس باقعلا كلذ ليم فس  اجئالو ةليساشلاارايد نعي احنا نم ضرالاا لسد ذتال ب د لاو كلذ رب مبدا كلذ مالسلا يلع حرز
 مسا باو رزيتسما امل قف علمك بسيطخ ب كفل عنيت نا ءيلع قصي اكت تول فل ىف هس ياما لاح الحل ف كلم «هريخالا باد ناهبلا| يور بحانمر انخاو ناعنك باو تام مااو يي ذلاب دررملا ثلاثلا
 اءاق (ةازمسا اءاو اين تنك دعلإار اين ترصرل ولو ياو ثم ب الاوت .........راملا نم ةريعب حرب خس اكئ اذ ةئيفسلا
 زتكهسد ا سابعا نا عاوز ف شارما هلع كامو لانس لاد عرسال 1 مزن نوف لوق عل تس داص»» اهبداءال را

 غسرغص اوبتما انوا بي (راخنالا لد ةيفسلا لريال م
 ١

 ميسو سس
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 عنصتل ننعم وار ورجل د يطرشمل تسلا ذاز يل ةتلعتم ةراو لولي ىلا لكم ير. عنرملل اعل هل عسر! ةد اهراحلاو ىرزكا نوى جرت ودازبتسسمالا ىلا ازرالاب بازعلا فصو لذي ه شعبي سا 9 1 ةل
 قرذلا نالاقد ران يمر هس عوم ىف فوك ىف ناكو لبتاك تالا مو بدلا سيل قع ن از ل وق حل كاء اطيل ٍياغ ىبد بارخالا ماب لال عطر شلاوازجىث تلو ةيمادتبا لولي نلا لعيد دصولا تتقدداجنلا كسا فلقلا

 لجل وتلا ناكم ةاوذلشاو ووعسل | ىلإ نرخ حر تن اكو مدر وتاكل يد ت مم ار تربخ اءالإ ي لف ةزيفسلا ىف كوم نمو بكر اق روتتل 00 ىدرعرول رم ازع ل و 0 ل ثم نأ
 .قروتلا لن ةورو نيغر لاقي ماشلاب عفضوم خس لاو رشبلا ذس ليو يف ن اك غلا نال رولا دهس دراقلا سوماقلا فسد عرتوملا لذ هس ةئيفسلا لك اكد ممم لكن ارا نبي نع اب رسم عشتوم ىف وكلا لس نا -و .- 1

 وغلا نم اهبرصا قختسسلا) نينا لكن اجوزلاوانببب ةدمملاو درم ا بجو زلط يضل سا وركذ هسارل رهن كال عنيفسلا نحع ف سوك ل وبو بلقلا سار اهلا يمنخلا ثيضنام سن ةزوفسلا دس مل و تل نايبلا حرور» شرالا
 ”ابعجوذلا فانصا لانسر رك لمس لق هك لك لن عوز ثنج عوز املا قز عواب نلاقي

 نجتس) لك لادا مهن .1ةنابضناسنلاس ياونمايشل ١ نس لكن عع ء

 اذاعنصلل ةياغ دوت ا دك ميقم با لعرولع لزني ل كيوريرحي بالعيال |لوعغم ةلوصوم
 س4 0. | مورا 0 هع ٠ م أ2 77
 ةنيفسلا ىف مف لوح انف حونل ةمالع كلذ ناكوءأمل ايزأرخاإروملاراؤو مل كال هأب نرمأ اج
 نإ ٍةبصقلا ىفو لوعف موهوفناوا كد نيرا لكناو قناوكى نيج ين
 وكلا ىلع مبا عقتف دف لكفريدمب بوضي لجأ كي فوربطلاو ٌعابسلا جونلرشحمللا
 7 وو ىو اريل قسوم «ذلواو تجوز اكلها ةنيفسلاف ايامنا دعكمبلا

 ثلث( دزوجول مغ دفروماحوماس فال نأ كت دلووهتجتوزوهو كالا“
 ةنيغسلاف ناكرهعيمجليفهءاسنو لاجدةنساوناكليق هليل نم امو: نم نو
 و نيميملا فيروس وابو ايس قويا سو لاةوءأ.زمبةصنو لاجبع م صئزوأ
 قو دكلهمل ثيح دسوق نإ هدوس ىف ةةعو ا هس وا يجي ونا د صمأ هعخ
 نلتمس ناتو ناهس ىداةومظعلاو:افنلا) لب
 نيون موت ل بج | قولس لا 0نئرفجلا عمم نكت ل وانعم بنز قب ةنيغسلا
 5 لاعتلاق هور لاوبف هللا همت نم نكل الفرا نع ونا ردن ويلا موال لاق امل
 دود هتبرف كنم رعب ىلا كل ءانىجلب ارمي ليو و0 نيو رشا ني ناكق جوملا يباح
 وباملا ص قن ضيعو تاسمأأ ايلف يور اجيدارامئار|بصخامسلا نملزنأب

 50 | علك لل اهي اسم الا مراللالا سيب
 بارقب ةريزجلاب لبج يد ةنيفسلاتؤقو توتساة جول و كالهرما 0 ضن

 داك تبر لأَقف 0129 داو برفكل نايل وؤةلوزله لدبي لصول

 00م2 تاو ميف فلج ىزلا قلل ناوي قئرعو لدور
 ىلأي|كلاوسَئ شاني لها نمو نيجلز لا هتان جوني ىلاهن لاق وهل سعابملعا
 نيمضلاةريغ بن هزعف لع مسكي لق فون يرفكلل ةأينجلو اومن محد

 روحت لو دلع هي( يلام كرت نأ نمي ةوعا قتال اومادت ملا. كلاوسب 0نيلبجل
 ةّيقا مابي ريفسلا ذاكرا ميلي رمش نزل نانا
 نوم وزد هوم نيذوره دالدار ع هنيفييلذ كميات رخو
 مح لا # حراصر م الغ لك سا تيار يعمل اذ ل يلوعنملا لك ساري بضناو مل ف هلدكلا» يعد بيلا نري فدا رلا بصنع س اري بضنلو لوقو ردع ال ىا لن و نيب يل م اذلا بصقنو رم

 سيلا او رتل لسادتل وّمكن ايي ةوايزو ل ةرلّرم هفص نغحاو لح لوعتلاى ١ لوعشمو ١ هع

 ةراعتوف بذايلا لم قلكا فس ماوطلا لاغدا ةقيقح علا ناخ قت لسا ك7

 ننس ن
 ديفسا ىف لوق هك حرور» ره ذاعزمدصاو لل لاقي وخلا نع اب دصا ىقختساال
 الايشلاو بالا و ماوطلل تسولاو لشوولا ف |تاتبط مشل ع نيفسلا»تن اكو
 هسا ككباورل ف حلش كا" شالا |يبسو سورطلا العا ىف ناكل يو نمآن ل
 تا 0 - نم سو لق 0
 موصل ىرتزنذ ارا دف لو م هسرخألا دار تنم ايبجرص ١ ننامجد مل ناك ا

 0 اأو لاو يجوز لا طغ ل اورل ف علش جرا مال
 ىلا قاذكب رود ها مك ءاشل هونيو نامتكم ا ىبد ةرذاكم ل رخالاو نموه اهءادص
 ىدد نامل 1 ملعاو اههحاو تجو زوو ملوث حلل ريف سراب ووعسلا
 سنا كو هنجو حرز ةرثك ا ذلاكق احس, نا لاق سابع ا نكريمج ني كلذ
 لاعارباب اعتمد ممل وق علل ل” كيج عا دذاد مبا وسي نم أك اكن
 سل اقوووعسلاولا سا اي نييك ادا لس اعتطا عندياساو بارا سا لعاذ 53
 اهيؤعااميرج َى ١ لوول مر ءارشج اسمو ايري ود مدرسا ىلا
 هدي دلو لكب | و اسراو اب رجا سا ورييضتت سس لايف مذ |ااو جتفلا بسير بيض
 اهب جا تسئو ترج دمك ا ب صنم ىلاسكلا و ةزمد صفح رق ريل الف
 را /ىس ا تءيسراو تمرر | نك م/(وثابلاو ناررصم اهبوإب وسر و
 ردم و دل وق هلل ا» نيرسفملا كا ةريخالا ةارقلا هز دك واب واسراد م ًءارجا
 هسا وقر صارخا تفل يف و اونعسءردصم واهس باب نكن الارخلو اولاريدشت ني
 كن اع وفر ماعب ووسط ضل ا يلى تس لوف هلل »وسر يضل يبس تتش
 نا لك و الطوزر شاذ التخال البقاع ”ةوطقنم ءائاو قم هربخ لا مجددا دتبالا
 نوكي نا لق كو هسا ردقمدب اىلاو ءارإ او واولا نس ةردقمال ام داك نوي

 اوبلرا ىا نانا ابو ايسوايمر خس ل املا بد ل وكلا دم الاس ا مس ْ
 الا ملغ لو فوك قلعت :يربل و هلك كا » دارجا تقورشا ردو
 1 ماش سروعسلا ل لال بخ لب ىو 0 ا
 لس ناك لوقو زيت لطرلصص ني لاكرو ناهد نبا منيفسلار يم لباسا عرأل دان
 ديب ندا ةزيفسلا نعلق حل جرا» حرؤل عم ةئيفسلا بر مل عسا لزم
 هنتر نيم نداكسم مكس ل |زعملا زو فنا دافللا نزعل غس ناكل يو متخ |
 املا نير وق نست كام نع لزق عوازل ل زعم تدنكى اق رعب اذا
 رلوقيصذد كسا داشنا مكصاعلا نحت موصعملا ومو غسس اهل ا مر نيد انئتسسم عن
 | مصرع اذ نعم ماعلا ذغوي نابالصتصر انثسمالا لج ق و عطش رايختما نا كس

 ا دارملا نركت لا لس نآلاو دايو ل وعظم حب يرق الع اذا ل واضيا لوعفم ا
 لول 01 كا, لوضوملا لسا عرفا ريمخشما جيب, نلاب ساعت ساو متل نم

 ضب !زارحو علا رمصلا هر 7 ماراصف ل وث هلسلل حر د راج لضرالا سام اروخل

 لاك ا كيذريخف طيحلا ركل ءاو اهم
 17 احباد.:انالا مثدع كلذ ثتتعل الو زل اااه ا راصف ل ف عللي ايبا ُئدد

 لاؤطالاورويطلاو مي اربلا نق 5 اوللبأ سا ندي لئلا مول ل وذ علل » الطم
 لاقد مكريخا) نيزلكلل ج وقع قزغلا | زبو لعفيلاع ل سس الواو قب لوقلا دل
 ديلا عرازلا نماعذف رورشكددصا ملك اهنا نحال نرعلا غسآ خللا الإ هز مب
 | لااا ينم عين ءامما ننال علب ابافول ضرالا تبطوخو بك ّمَس انا رلكن ا لاجلاد
 | لاك ارنا. نار الابد رول لسداند لوف «<سو اصر مواهسلارطت نا

ْ 
 للا_دظفررتو ةاينلا ناكمارنعالا لاّسلل نعم لوبا ةائىف ىلاوس تالا س
 اود( ةلوتب عملاء طرترهوبف ءادنلا نصتوبسر وك ملا لوقا ذا لسا رهيسقن فطع
 اعرف نإ ىنتتل دابر يتلا اب لعب ةجاط عا / كلا وسل ف هلع رداد عد
 لم ونبي يمت فت ىلع ني سفح اروجتب كيذلخ ب قيال انا لاوس طخ
 0 ا سل ا
 موبولاوزي بجو ىص اولا نيم مهالسأ| "ل ايسلا ل انرشا بز سس دجو ىلإ ةرللا

 0 42 يلو 1 اخلي مالا و لضقالا لرتع ةدالذملا
 نرسلا حو ارم ف

 ملوث هلق بيطنكا م الصو و اذقو نق ايلا اف ذموورطلاو رو فقد لا نود لصتلا نسى ونل ا رعب دايلا تمبشا و نونلا ضيفو مالم وكسب نر ايلا وره اع نيا ورك باو عنان ارق هز والبت مالا تي حر جا لونلا يرضي سا
 لاوسلا لع َمَل نا فم قيليالذ يف تعانشلا ل وبقل بين مي ادد ينل ريف حي نمور عشت الو ليش ال نا ف ئانف يظخ كا اقم نال لرقبر سا ناك عمل او فطلتو نثر يف بالا از مم اهنا نم ن ولكنا لع اا

 انتا زوكزنا لسا ةراشاا دج داوم لسا رسل نا كسا ةرانا ةمالسلل وق علسل حرددا»روكملا لاوسلا نم سرد صام ىل اا فالعالم لور الدلال تفاضل
 كلغ ازم جيك مط سا سا يح السم ماسلا نولي نا
 أ ل يذ

 3 دع ليو ماظن نايبلا لوم نسرلوق لس نايببا حر ددد» قزعلا عرم ةاجنلا ماتم مهايتملا نالرجوا لوالاو مست ينتبه السلاذ نيملاولا خس حرإل ىلع م السلا

 حو

6 

 ٠ | يلج بج امل لا تشدص لاق جبر نبا خررخ) حرج كرا و ةو اخ كلذ دروع عن اهئالا ةئيفسملا فس نكي معا ذب كو خلل وف حش نيل ارك ال كتم نم ىو كَ ام عبراول نا هدد جناب نمو

 - ::علابير ةتماوف البا سم ازهاك بسلا ورلب) هرم اذن كل ديدملا لكم[ نمو لوقف طعن اذن آرقلا,مالن فذ نك ىلإ ب نو ىبا لاووسلاب تداهذ مضطتيف نااعدذ تنيفسلا ف تجوز ماع باصا ةينبل ةوش تلو ثلا



 من رت كلت لول هلي كسردم نم جرذ نمرانكلا ميو يوتا لوم نيو ريرتت ف وزيرا ول ةذص مجم وكي ناز كو مهن ةرهخو كوم نيب فوزي ت دن: توعنم دا لش ادتبالا ل خنرل ملف هلع
 0 وا م ا 0 ل«مثلا د نغالاارل نم 0 ما )يرفق تناوب بضمان
 قس انلسرارلوق هلل سداصو تر ”٠ ماذا م ٌييزنتلد نيرشملا كاكا مدع هس عزنا لد لسن هسا لوريل تا دحح ىلإ هيل ينم وصقل ا رع عرزن تصقلذ نددوصتل اجا ريس ةرلوق عل لا الايجا نك ند
 فطغا ووو مجسصاو طوكر ابتغاب ةوخالا سا ليلا نمر وق لكس ا تاورفملا فطع نسال لما هلل ةلئعا ضطع نم نركيف م حرز صقل انلسر لسوق وق ليس فوطعرمغنم ل أقلعت اع نسل لق نا ىلا زبير ضمد اع
 جالا ىلت نمل لبسي ومو حرف نب مهاس يؤ مدام ابيب لسا بسنت يبت مك ادا ءاست أمال حر ذل و دوبي نيثد حرؤف نب ماسد الا نضوج ذا نيم زلا نس حرؤل نر شام الاد وبر !اوديرل رق هي كا مكاغال نا
 ناس لل ل يل ىللا 0 ور هؤص عر زم هر 37 ى واصا» تسر و اعنرا و جينس مث اهعب دوب اعود ربو ولع ثم ايد نسا ردو و حرال نك مهام نب مهران ضو نتءداع ال
 ه1 دعا نا يلق عادا باطلا كلذ نصدوصتملاو دريدا لام مك لذ لارج لس طعما

 هدا ةست 21: ام س2 كيذا ١ لا 8 2 هسا _ ...يفه ؤلأر مامأ هوك ولا قمح ام طازاعوق ى لئازبب بطاخارج اي هسسواصا» انعم 2027707

 رازكلؤهوةرخثلا فويل انعام ملاين ف مهرس كدعم نم فر 0 هدا ضال الارسال 8

 33 كحيل يان ضخسل كو حولا رار تاو 2 ١. ٠ ءس « 5ع ...أأع >0 2 م ١ ريال او انرع و حو ا زب ؤاولات اولا 171
 رب ةداصأمدءوقىذادزيز تلا ةوصاذ نقلا له لبق نيت لولا بعت تن يب و ا هأ 5 مذاوذراع ١.. ١ | قلاطأ نه, اكو .م كلف" و تأ سلعل تا كالا لس امتلأ نس ىل لييلعت ىلإ و نك لل امن لزق لا نرحب حلا لس ريس لجل
 هذا اون بعل موقي لاقا دوه :ليبقلازم امادأع ىلإ نلسر| و0 نقم دمحم بقال نإ رو لق هلت لبا» يف تنام ناو لبا م صخ اذ نيطع نبا ليلا كساراشا
 ١ . مولا 3 8 رق 692 7 ١ نملاعا هيشارلا لاقو ماللا قمل عج نم لرت ملص عيت لال برق سا

 هلل !ىلكنو ذم تنورتفمالا ناثوإالا د داعم اءنأدةراغو ]م10 ملا داكو لح الار غ لكاس ىف لوقنا لوكا هلل كد ككوق نع يي دامف سا دات ريبفل
 1323 ها : 25١ ت5 .انانو 22 راد ظفللااجالا لوقت نا وام اذا بكل وقلا لوعقم |لارعب اننا و عزف, اشتسالا
 350 >5 دقلخ رطل را د ىرجا.ناراج ريدي ذيل ل ةماعلا حالو كل
 >3 2 3 11 1 نأ موا ياما كبس انونجت فلج س١ ةرموم ا دفخو جملا ءافلاب ف لبن و

 نزل رسل 4-2-1 277 0 732 1 1 27 و هر ىاسذبت هات لو عل لو ماس | باص ماكو نإذبلا سضررجلا

 تيورشم0 نيرجم أو الددو لال ممىلإ و“ در للا 1 0 0 زارصا 1 ا و الل نإنبإا

 لإ هامل قل عإ 5179 ,. سان ولا ثا را هر أر ث ]لإ يف لع رارج درت" تريان ةساوو هش اكل  |لوقنال اف قول ارئال د ُلاذيا ىف د قدادع طسا لب بى اقد م اظعلا مدقلا
 كلل رخو تال كلوت نعاني را ل قادلرقلر 1 اوب ازيد ءارعال ار عيو ذكي ارشنا نم لئاع ا ذاالااز

 ًاهايا كبس كايف وون نيب رضع كباصا كيرتع الإ كذاشف لوقت, نإ 0نينرمؤمإلا ...اطلص طف نإ ل ولن عما مكرد ىددضا هلس ىدابغا ساشا لئتشكر
 0 صا 11 الا . را 3 7 ف راسك ا ١ تكرازا7 قسم ارم لع لدي ولأنك, دعي | نك كس ىف نا سس. متنس

 2*2 قر واول داو للا نهشايلإل اى نم تناذأ اريل ابدتباد نع. ديمبا تايواتلا د ميتس اطرص عر نار3
 يا اب 0 2-7392 007 ١ نال عالم ترق ضب سس ىبورشلا ورا لسا | بك اربديص انيدغا وجال اررشلاو
 لمار نر الع توو نإ نول ورجل مكن نواو تنعي ى الهف اولا نحا 7 0 را لم ل
 ب 7 يل ا يا عع 27 07 .. 752 | اىزلاومتتطاصلا عا ضيلاو متم هيلع لمين اذ ةقيررطلا مارا لت لش
 و هنذابالارمقلو مقنالذاهرهاقو اهكلا والبصل جوملا ضرمإ الع توا ل كير لسا ل
 ىاوونؤتسم اواو عليان )ل ذل ةلظف نوكيةيصانبذخأ نم نال نأ تيصاي صخأ يل و هال”. 8 ..7 ما ا أ | مركتملا رشف لظةزغا الو مكرم الفررّمتلاو يلع وما ركتخمل يول و ءالدل راو
 27 ا 2 ا رع ااا ل يلا »نب ]يإ .( دورتالو طريف لختسو راظتو ىلو قدبقلل رش ةذاومالف ناييالا نع اوضرعت

 سأ 8 و ىو ل م0 >2 0 20 22 ءراع علا زلا نايالابدا : ؟الازم لضعي اانم جبل فالآ

 امل بيف ظيؤح مك دانك 0 دل ل 2 7 ل ل
 ه]كرلف بازع 0 2 »دادي ال هتم ا عماونما نلْلاَوأ دوه انيك انبأ لعأترشأءاجسأ ١ ىا» داير رتل فكتس 1/0 اددادالال كبح تلا

 278 0 فصو مناور اواسيلااوظناد ارينا ورميمسا دعايسلا نم رالا ةساوعيشلو
 لاقفمبلاوءاغصومف ايلا ورظناو ضرالاؤأ يس ىامهياتاىل راسا داعكاتوليلبشا | در 00 رق هلل كاةانيحما مات
 ١ : 5 7 سصخ رد 0 7 0 7و 1 7 ملسراومتكو مل وف هلك جر »تالا ادد لاذ مبارح ١ صو موق حر راشلا

 اهءأجأد لصاف مهكارتشل) ل سرلا عيمجيطع لوس العم اوصخ فمر تي 0 متربما 0 ا راحل
 نعم سرت 35 نال 1 املا 2 41 (ُ ا 5 ووس لإ نئرلاو ىلايلا نارلا نينجا ناد اجو توب ق“ لساوت ٌس اربي هلم سا

 وعما ومهاسؤر نمو ضراعم لنا عماينحإَبِج لورمأ ئااَوحا ليديوتل اوهودب ىف م السلا مهبل لم ل انا بيطري ناد دبا تا عضور

 ١ انظروا سلا وعلا ولو ذ لس سواص» دوج وو | دصار لوس زوصع مما انجل ود بع :نول 2يقلا مون وسانل ارت يندل اهنهىفإ لسا عمج م لاقياع ب ادجإلا الوسر صخ نعى ال ل ف هلل » تقيل كلت
 5 07 21 ١ أ علا 07 : 7ع نركب و دا ا ىو 2 م يزعل ةرعإ ىلا اجاهت ءايبخالا نلاسل سا لعل سس والاب نوم وضد اس هرلاد

 اةزبعا نقيل اةءاد لص :لمشلزكمأ 2 !نلساوهدوفو# 2 وللا متين ادعبإ ا ا ماراورقل وق هلسن ع

 اهنم م دأكيبا قلب ضر نقمكقلخأ بارا وه> ريع لإ نب كل داو لديو هل | ” ماسلا د رذك سانا عاطاار ربل لق هلل كاين لل
 رسلارعب داعرلاو بام لثث رز او مب؟رابتع الا لع ثمل مورهال ىل وت
 م امسازب كاما كئسلالرلل 2 يا
 ا ٌيرقلا كس دالا ناداع راعلا نال قرات ينوو اهل ناب فطعووبب مولر وق

 ' | كسوايبلا غم لثمو لرارب يضيق م راداع مسرفالاو مث دصقلا هدو مقوم
 هب باوج ع حراص د مهاسسم نب مهر ندب اه نو وكرم الا مبا مسح ورم بيرعلا نم :ليبق وشاء اد وبن مكب اضاد اع ىلاد لسساهتر لق نم قدس ار ىلع فطخ احل اص مكب ا ا دل كساد لق هلل »كيلا ين اور وعسلا ىف او

 رابتعاب ةيافلاءا محسبال نم نا ىلا براشسازير يقل رسب للف هزت" مومن نس د داع نب ديبع نب خر ام نب فص أ نب ميبط نا بز عراص لاف نايسملا حيدر فسايإو روعسلا بس يضنت خسا زيو وف نيرداج نبا
 امبالا لوقو نيتشلل | مهابتا بمسل نايس لا اداه نلالا مل آو وع تداضيب »» انمياارزم فطنلاو اوم نلكد سا / مم نانو نلف لئاا» ىف ثم حس ليو لضرالا نم موو مدأ رم كتل دال لالا
 ديكأتلا ياش هس ل دي نيتفلتك بتراهحب ركشتملا نا ,يف ةرئانلا تلك يع لوالاوبت فاشل نالداملا سب الا لق هس ةرئانلااهف لالبلا و داعبالا ب انعم وللا تلك ناذ نااثل 0
 : ْ زاك ىلا ل نيت“ زلال مسيو
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 | ةرارملاهضولول ناز كم نيدو ارامغداد ايدو ىل#زو ةيسسرافلاب خم او دوعسلا ىلا نك خ ة مان كتل رايد نير عصرطعتوا ابترام كد دقا هسا ةراتلا سدا مل اهتتساو كرس. رتل هيل عتساو لو علل
 0 0 تا ياا باي ل وم ير هل نامل هدو ارث نورك لذ ايا ةيسسمافل

 لو داش علولاو ىزاه قلى يارا وقد اذابدإ ءابريج خال اعرابتم
 251 0 0 ا 0 1 0 م
 ثلا لها ةقان ىف ناين 0 0 ردا 0

 تتار ةعاطلاب :لاوعجر 2و2 لشارع ةورفغتسانأككز اهدنا عك 4

 ابكر 0 5 ! 53
 وم

 ا 2-6 :
 ا ه ( 27 تس

 «ةول اضف لآ
 00000 أه

 60000 ا 0 و شيعاوتم

 000 ا
 نيللالْخأو بلاذلا كي علا ىوقلاوه كير تارك 0 ,ارعا

 توزع ايم ديم ا ا

 دأب مهرب نأ سمت 5 5 ق
 ْ 10 5 ل 5 هدام 2 - و ص 9 4

 1 2 7 1 2 1 مسن رهط حمه هع وفر
 قالبءاراشبتسا ا شان ربا ىا أ فاو وبكل“

 بانل وار: ا ىلا شيعت راو هبوط وع إ دعب زار ندد قاب ل
 رفا عيل هل 72 :ةاضلاوابن كل ليم فلالو مظعما سنع لاقت
 5 قرا اذني لوأعولاابصنةنسدورنح لعله

 ا ا . 0 10 شلال ف
 اى فوغ عا ههز] قبر دمه بهذ ا 3 أ

 ريشا ليه 5 0 رق داش قالتلي يل دادللا :؛
 ا زد "ايامه لاقف عارم بيم 5 ل

 2 0 0 ايماعو قانا
 هد لمعلا لسا خان لو كرث انو ركنا وكل اب يلع 6 اتالم و هسا منا مالا قد تايتلاو بشع 0 0 لو هع
 الو مل ث 2ث ىداص»ورلاو ى ليزسم لع 0
 07 1 0 انآ هسو هين امو روس ابوك

 !ةوكلضنىذالا نق ولرصالو ا ودزتئاوأ 100 را
 2 0 بل 47
 دلاد البلا رسل ا 0 يري وش
 0 ب رو هظب دلال افاد

0 1 01 
 ا هاا ا مبلل 0

 2 1 ا لو ثلاثا يلا
 يا ٍ 0 لو ريلا ىلا ف اضايارورجباير عمك
 000 ار لل لب ميلا فضلا نش انبلا فاشمللا
 1 0 1غ انعاللوقو ميلا لس 2 اضالابرعم

 الرف هاتان اقل 7 2 5
 نارا ا م هوكالملا زم الس مل ف 000
 ا ا لا 0

 نازل دلل بسم ليرد لا رع راقد
 7 عرب ازل ا نال ىلو لابس ايع ني قو موجولا ىلاحا ىإ لفل ارو عاون الو اكذ
 عصقل نطو ريماربا صقل آو مب وطقم هريلامو لالا لعل مجان لوقو
 و لقيت بولسالارءاغاذلو ماريا - رانب كالبإا ال ل لقتسا ل
 ارجو فوزف لعثان رص قدا الشمل لاكي اريااخلسا
 ملف مريلعز ومب جئانلا هررق اك ف دك 0, خا هتموب مال لاقل وأ امالساتلس
 ترورلا 00 لأب ميما ةسااضا مالعلاقرلوق

 لا ثبل امل م حلت (ىكو اص م زعلان مفرش ةيبسالا لجبا كال ادت الا نم 5
 ردكراجلاد بى ميا لب اق ىكا ثسبل ل ع رانج نا راو جب با اين سا

 حر وغما وف لوعفلا ل ار قة يصالا عيدلاو يوستع ا ىف [(ج
 راب لعد عبرا يلع زن الأب 00 5

 ورا كد 4 اراميرا ثبل لولا لىدر لل فكل
 ضر لا م و 0 وشل اوج زينها 0 يابا 1
 اداللسابجبلا سحاو رواق عسا سف اذ رل 3 علك حصد, ةام ا ةراهما
 ترثاياما توت الاب يخل تاطو لم جب
 لاتورضن لثن ف رانا ىلإ قيل برر اف اسفن لع اف ناي ةيرشدلا
 اولا يلع لدي روث ى لع ىغشلاو كلا يوثذون الان |و نيب ىلا بر ترمسا
 رب اظنارو الل وعغم انوخ فكل وف حلبشم «لول موق ى ااناسرأ انا بفتح
 لاقو روت يي طابا | مدع نارام ”فائاثإ دا

 تاير دااونلل اقول يل 0 اناا تكد ا
 وا بالا !ةداعل بو متءارت تئاكو مزج ملوق هلق كوشي ءاهان اد
 !راغبتسا لو هلام قولا مب الر نر ل ردعلا همر ان تراك
 رح و م هلل كس تضام نعي تاب هلاكو هر !للاوزمار وورلد رام
 طقرلو هابي /نالرلوا امنوا تن الامثال هدام ةراشبلا بست نشب
 ا ل را ا ٠) اناروفو برك الكم
 ل تنير لو إ ل ادعب ةدالو تناك اليس ٌةراشبلا وب كاركلا
 0 ا 0 لا شيب وقو قاكسادلو هسا
 0 جلل» قاحا ب بوق وو رلولارلو ىرتلا ى إش يعت

 ا ا القيد[ لمار اب يمس ةفاضالا»
 "خف مو ى ابا ودا سلا نال تان ما
 لاا سس لغو لكى 00 اد بارق 1

 لئاعنا هلو و اريل نو عزاشلا لوقف لج نا
 منول عل بيل اما 0 ا 2 0 اياب ال راش تؤ ا رق لب ل عشا نرمي ةراشالاملا هيف لاعلاو لوقيواربتلا نتو لمت 17
 (قعانبى لد دلو 0 علل لم انتيك ام جملا يشلا سا ةراشمالا يفحص ىف ام يق ىل' ١1و لوعضملا تعسف وفى تالا 8

 ول 0 ب واتم ىف كاكلادج ناك ا

 لوب نا ل 0 اا 0
 0 راد سدد اعتدنا ةددقب لب ا 0 | نالدتلا ةروق ىلا بضلاب لواحبتسا» باوبتسالا نمي طا يعم احتساب رصقمو دارت ين اول لانا ةنلا لاب تير ل

 عياشلا لا ام 7 عورلل و ملأ لبو يس انفا يسن انا 0 0 أ ببزالف ملوث لست
 ارب اورز أوز 0 0 انجل اهلا ورم , 10 موق هلسل خربت عرورلادعب

 7 هسسأ هيسرشبلا امو لوقو غ
 : ا 1 7

 يلا هادا سابغب أر ش ةلرشت عار اأو بيطتس اننإ لكي فساتلاو بثذلا لم
 0 نآالق ا موق هوبأبلازلو بازرلل نرى امو ىء رف زرق لقبت فيكرامل اجاب ىو اال ناو جاو لس: سعر د ل ا "و



 هل عل ىداضمب+ فلز كالو راعدب الو لادجبا فورس سلو ودمر قل ف علس »ندب اهغلا ستراك أر ماقال او يلا وقل توبإ ةرومفرااموبو وخالق بازئلاق مسيره سابين يك نك وف
 و اشيا تريدش لد ف يئاردص م: قار و ه1 كب ني ”قرابلاور امنا اف هر ام ب لعش هراسوروس امل اقيراسلوعف/ ناكر ناك طول اد د تري 0 انا باني ان ليه
 لول ايبا مدس روف الم كم هعدخ باق اض سا لخاؤلا نك وف ين اع دذ لوقا انححس ٠ حرورلا نوما تخدم رجل ضان الا ةدض نر يان وو و قاطو عسودا يلق وا هدد مب كسب قاض سيلا لك ب صتت اتم
 اثير فئاكوريلا طسوم اا عربذلا طسنو قليب اذا عر الاب سمتض حالا ىف دصلا تجب للا ىف عسذلا تاي اف عملا يفند ضايظنالا نحت اناىبهرمصلا قي ركب انك ردزلا قا ناو نعم ا
 جراغبابلاءارو بايد باطل اذهب طا مرق اب ل ف كم لاء اصلقني ف هدراملا نبيل و كاط تفعض اعرذ ب قاضو عاد اب قاّسو ّقلكا ل عررزلاو عابذلا او لكرسوماقلا ىف د رنتي لا كدي
 ل دل اي لو روس علاو فوشلا مماومديرش سار نلا ىلا سو 0 لك
 افروقع ىف بر لو جن ذأتتساخ
 الاوراصتو/ء و تداس رندا سلو ارضا جاج

 ولست انوك ةرك طول تيببىف ةامنلاة اجبلا نوري يواورصتاق نط لا ىوفرعي
 يوزتاف نيزجد قرأ وث هلع جدار ايد غانم يتم ولاب نولوقي
 بكذ عبث مالم ل دا ل ناكاذيو جرش فا زئامؤن اناقنلا نتترالسا
 هل عيقفلا ور ىف هس فيي لسوق اونموب ىنيرشملاا ننال ىل ىترل وب
 ورا يلادورفملا ل كوشن كلذلو فريطما ىل ارايلق راطلاٍل عقلا مررصم لصاوا
 ايبكفويصو فينا ل اتيف عد ناوين ل ايف مرقد رعأ و ظفلب ابي د
 يارد ةرركي نا تبثو سا ةق م بى نارا ل اقملوث 020 ني تدين
 تولد ةلاقاشاد ؟ىشلمالوقلسفم ا وردك فوزه و باوجو ىدآأ

 (أشلاى لارج ابق لمابب مياربا يقال بالوا ناكل بن ابعزط حلاك بايسنرموق
 مدل ءاوملا لاف ورالاب لول لون نيطسض راي روم! ل زنق ثا نيعاب
 كلؤوأ ادا /و" لت ىد اص دس مصوك مالا الور سن لم 20

 اوبل لو حرورلا نمو ركو ليت نم دج انا اهمها ف كلا نول نراو زيا نو
 نشيمشلان /رابرلاريبشل عيذملا نيصكا عضوللا نموارلابي مشس كر ىلا ى دانا |
 ناشللا ب حاص لاكانلل إلا لعل مخلف طك تبي رجولا لينال بأ
 ول لو نلا 'دايوأدا ةرق يول كارل ليال ارايضإب بصتلاب ىدادا رق

 ةءئاف لكبر مالا نيرز ندعاو لل شب الري شم نرى يدادا قري نا
 سولو عئدلا ل دد اقر سغب دوك ةوث ربى ناول ل وقلدإرل الدال هرجو ,يفو اقتتسم
 نار ىلا ىدآدادوقيدارلاو عبد اند مكر كوك نو اعرب ايدو بضنب المت

 يرام نصنع لال ةرقرل كوكب نابي دش
 ل وصى مك بدالا روس لع م ادقاوموقلا حيافسبا ال »ا ىلاثلا ةليساوي
 واو يدش نر ىلا سو !نلا ىل الا ليل اقو سفن ىلع كردتما كن عدلا ىلع
 لصفن ماليش نار !ىوادالوقفري دقنلاازب ل لاعت ثا انسب مارهتكالا
 0 الا تا طا د قلوب ع

 ملوث هلل" ب اديرش نى ا ىداي كاط ول اشاد م السلا ةودصلا يلع
 بروم ولن ايبلا مدل لاكو تور ل باج الا هر اشارلب تشطبل

 .ةيسافلاب تاو اشطن سا ةوث نملاعرط و باوك ى ا جاتا ماهل اب لم
 ةييداوجو لرعالا رماة ار سافر 0 2
 ناو عئات رقداليلو سس جاصملو | ليلك يس تي دتللرابلاو ليكي دا
 ثلا سس 1 5 1 ا هيد اى لسا و

 لني ارك هلت كاع فل لمارولا لا قتلا تاؤنلالا حلا كار يخي
 تشتمل الو يعل تاليد انلا ىف و موكل كل زي ىذلا بازحلا نمار اذ رجم
 ناف افاد اشرلا نطايلاو دارا بعاتمو اهتشنو اينرلا نديمك اما دعا
 ريا تفاودصا كلر ملوث حلف » بنا بط وثم كالبلا و بازعلا نم قابلا
 رانتعالاممرعلاررسرتمدع لب تاقتلالاب ابرسإ ف لذ نم زيي الو بجرم الا ص |رفلظم لا
 سول وث لكم ابتكالا يقتات اهتلالا ا ىفنل عطب ىجناليثو اا
 هكسدالا ب سان يئاغلاو ةنئاثلا ةياورلا بس انتى هالا ةرارقلاو بصنلاب رزق
 لوقبنلن ء ءارقلا ل ءانشسسالا ليو نيدّساورلا ف الخال بسس يارقلا فالتخاف
 0 0 ل ل

 بواباصااءاو مرقم رش (يصمو ناشلار يمضي مهلا |ىبي ارسلوا

 ابي عرسس سورا كك هاي لرد اهدرخوم
 ىاارضماوالارصاومالال والا لجو انباع ليو ملال / اترمارل و هلثش جم

 11 د ارا رجل ١ رايتعالا مدعو لمأل لو الادي يور ومالادصاو ىف (كلا لو

 ىدارتيجانج فدا ناب ترايلا لا ليج تسد اب لو هلك كار باطعلا
 اهبف كاكل اقيو ةءارب روس ةروكذملا تاكؤتوملا ىتد موديسابربلا نئاد

 لكلا حابتد يملا حلايبص,ايسلا لبا عر حا ربلكى ددمملا لبويج عرف فلا فالآ ثلا
 مرسغت ىف لاف ل يجلس ةراججرل ف هلم ىواص سالف 2 مان رتل و رانا بل لو
 ا / 0 0
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 ناز د ابك سيل مدقمو رقاد تب ىد ناك لول

 ردا وك قل تروصلال وتل ن ذاف
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 اناسداوةزيوبز كم لها ىا نيرا نهال وا ةراجل ارو فرط ةليتردعامم |

 اوظرف بايلا ةراراولرنو كاطيا اياءانضو باسبلا را فيلاولتان يجرلاولا كلاما نا
 ل

 ايف ةيرق نوكلهتفا لالالا رسوم نوجرر ايف يرق نوكلبذلاقالاولاق نوما ماهف يف
 الة طولا هفّنا لاقالاولاق لاو نمؤمأهيف نآكن] ةيأا لاق الاولأق أنمؤمرشحعبرا
 رم اج ن5 هن لا دجلا انه نت ضرع يهرب أولا ةدإل دايع لاطاًملذ لا هيف نيحلعا
 ا انس 27و ود ريع سنع فرن 2 اووبكلم ليد
 موا لطلاقؤ موق مولع فأاذخ ف ايضا ةروص ىف ووجولا ناسي ملا رص عزو مي قاض
 مسي سس ب نسما
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 / 35 ماكان 7 "وداود 9ك مني لب قلق نينو يل نوتربي نوح( ءمهاولع امل كف ندا و لير بصح

 ربطأ نع نهوجوزتف قب وقوم طول لاقراب هلا ىف لجرلا نارتا مرات نوعي
 يفرم ارمي نيل م سملىف ايضا فص نوف نوال هنلاوق وس
 لاويلاز ايتن ميثيل دو جلد يحن كسبىدلم تميل ةركنل نيتئنبو

 قنأالؤمكب تشطبل وعشت اشك ريلش نثر[ وأ ةفاط ولمس
 يرث ةفئأط عطقي كله رثأؤءوس كويل لسير ]طوب اولا كلذتكتلملا
 اشو سا نو يم فرلكت را لامه لازنياديظعو رمد توتال
 "اقدار م جنجول هنا ليقف راض اهبيوم نمر بنالف يزل هال رم اثتسا بصنلأب
 مهرعوم ٌنارولاقف ااه تقدمنا سووا فر اها اروقأو تلأقف حتفتلاو دجرخ

 انلعجعمالهابأذرفأ اجامل يب رقي مصل سيل ولو كلذر عل عا دير لاقف بضل
 انرطمأو ضال ةبواقم طقسا امل ىلا ليدبجابعفر نب اهلِواَس وه [ق ىاأَلَع
 و ةيزرامساءملعملعم هموم عباتتم 0 ٍدوضنْمِر الأب بط نبط ليج ند هايل

 ريق طلاو ةلحسو 700

 1 1رةقِبَو ةيفدسوقول اع هي دويل فصووو هل قدك ه]ويحم موب
 اوناش مقحم مهصق افراح ل دع دسفلاإ صوفا
 دعل كوم لاحنيرسفمو دفا نلذلارسكب يكرم ةيغزتقلا نير سْفُمِضألِف

 مه احا لد لإ

 عاملا ممر قت لحم السل متايسلا ور بركل اميل ماد ىوجسا ىداس دودو يارب د! ناك سس ديالا
 8 م و البواسل وث علما 2 12 نبني 4. افاييعب ايدسإ“ ةرابتسيلو ىلإ بام اوي اقلحتيورك اوراجكأو
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 طماالتضرل علل عروس اوضقنم عل تف نزولا ليك فيت دبا ةاعا ب كرم اعل د زاد لي أم لداخل نكاد ىشل يل 0 0 ا
 قرط_يلوقلعساب يلا طشصوو 3 علم ل مودملا طاطا نيلصا وُ

 0 مرستو# 0 هلم لم
 مذ حابب م ويلا فصو ئارصكو مويلا ف هسا ريث ب ادعلا لطاصاومو ضصضولا زب عروتو هسا عوق لل وسفن ]ب ازودل ل يصورم) /رشلو
 و اولاب تديصت اهديك يالراركتلا ناكو ا!لوالا ل كبتعتو ى زيبا ت ينص اذلوووبعما نك ايل ا ءاوصصمال لو الابوإرلال بو ملايملاو
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 همت ماوه نمور وار الل صصت يسافر كذ يباع ناقد ايا اهلا ةروسا »زب تساؤل تسوي ةءومل وف (ح ل2 »ل هميم روعسل ىل ورمل فس اذ ةروسل اهرب تاوزف كلذ اولعطف سو

 ءابنث الا تالاكاعماب نود الفإب تو ,, ى ابل يلع صصقلإ صن تم رعايالاو براكالا موق ىذا مل عفوا ىكدع ايالاو براقالإ ىذإ نمنع عقاب ةءيطرسلا دس ىنلا لشي اشي وءارثالا
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 07 4 ك1 5 8 3 اما لد لعل و قلو
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 ريفر قلاو كد رسما يكل سالو طارح لع زاوات ظ 0 تا 0 2 7 كمسهدالد
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 07 0 الز صخور 00 0 هلا ا م خراب رمال 0 فود 28
 اوطقل يمل ىف ايددعإ ايت ب ىراولا يسلم 0 1 1 اوه اوطب قغطو |

 0 ل لاقادوبرمت ا ميلر سمانا نر 2 5 0 20 0 3
 2 [ريراوزيوتلل ليل رع 1 و يبت بإشوم 0 اشن دوله اه دم ا هح 0 ا ا اهاوبين تؤرسءاهمت دم مولر اناس ا

 الاثبد نال موجز ضحب اعجابا أدب نادر نسوا ل ب ل
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 01 نظل بغا نت كرات هلل ليمن ثلا غو ورمل راجل نلاو زك كلا رمساذنلا نسقنب تارت 0

 [اوصا عم ورصيد نوكيا ولعت ب وقتل زن اون لف انت لبق نال ىل وياما سئملوق كلل لود, نوركسل ىو ريطرف نر ات ع يطاولغد نتصل ىلا ةراشا كلو يملا ويحل مارسها ولو
 ا لان نبا مثلك, يانا ارناف جراج 1 جك لاري دامبا وامان باسو كلذ
 روان لمتاادانيلرقان تتنللو و ايا لدك هسا عمو انتمل قرصلاو ذا أن يل نعانلول نعم ) قداصد احا عقد صلال ماسلا يلعب وقعا نإ نحمل لريال ىل لا ثم لاني زا يق قرم
 بدزك يك يذكىذ كبل كل لاروزا لع امين ذرجانلا مدلا ني لاح ليصل و صيم/ق وف مدي أع عسل, لع اذلاال لوعفملارابتعإب جفا وقوف كملت لكن ٠١ نتن كمال اند صنال كك يفد اصان
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 معرب نإ ىلع ('هتع نع عب نول نالها بوصل رلا لاس ه تتزر امرفاوزنفوم لا نيرد نم نوفاساةئيسَت جو توما نم نول
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 ابها يالا يعاد تان التل يانا ست اني بعدى رود نتايه هاو اقوا
 نمت ينو نديم ارميثعل نير االول لل نناض: لع لرسم جي ابك صم ىلإ ةرايسلا هب تءايف نيلِضارلا نم ايف هت لىااوو نيوهشحو نشا وا يوشع

 اةلاوصرلا لع لصلا نلت معزا ويانلظ نار فما دا والا سيفون ؟| ١ لل سحب يمل 0 ا ل لا ل
 رطل ريشا (رايقم ف لانو رشم حللس لا«( لوا نا اريفطقوهور عت نو هيرتشا يزل لذ ديوث لحن قوزوارانيد يرشح ءزنشا ىذلا
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 ؛ ررمدوعسلا ىف 0 0 0 || بلغ دلاو ننازواواوا كم! ى ان كوادتمةقملع نطعاو ورلد رجت ثوان وت نمل
 ورداررصتناسلول للع لرربززعلا لق زير ز ع مقل ف حلل | كلنا زري ل د و 0 رج سلا . لل ل ورح
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 ا اهلل زمسل و راج ىتوزجالملوق حلل كر ةءدقنا| لاتيه .لدِاقو تيبل باو 0 ا يضادزإ| نم تطوير نر ىاكس قيل دو

 نتج | وسل 0س اجلا نج ٠ الستسمور ع اهترسلا عم بدالاف رير الا نول ريرارف لسع اري |ايذ ظ نديرو هلاسكي وارق فو نيب مالا هلا

 : ران اودي ثار ليثلكاريرا ايف - لاقرير| مالا نوح الور اود 66ج ؛ ل. د بة

 1 دعس |ديرا منكم اف ديراإبالا كا لوري راودير زلال ةزدؤنا وشك لورانمط

 درلا نور غ شارما ريريإلد تثولاو باعت ثلاوظ الأ 22722 مح 0ع 0 2 يرام نزح يل خا
 كل : 1 ند مضل ناشلاو !ةثا-ل هاذ نر االذ ىأقمى اوشن قيس اوتشا

 0س لبا» تسول بصل بم اونلا لع نترءاصناوا سابع بارلاقالرادتبالادأ
 :راكالرجاو باب نان اينكلو ندم اي نع نزوكلضالا ف ىو ةطع ذم ةزو 0602 ل دانا هدا اه دل ص انا ينال قلت امر الا دوا
 حمم فلسا ىداصر» لعل مانلا لا ةادادملا ببن اذ ليرلا دام ظنا ب لثتسيب لعمال الد ايلي بمطعم لابن كلو لع ذم يفر يش لزن ل زن شا رص اها بنا
 ايلذفرشلا ب وزابثإاوكزهسداضلا ناب دعب اوكا متلو يرمالاةارما مس نقلا ل لدابرع وكل اههحاب تو زدع ريال كا بادآلا نءلوتلشلا ناكبداللامطعوإ سورلان يبتسم بمحل, عري لداخل
 روك عقلا كلت يبه سيردماول لل اك ب يتألق عددا لو ألك ندذعب قلت مالاو مارتن ]نسيب است يسانلا, هردابو لبتاماؤم فك | كت د لو 0لسل ضالربع اور 5
 لدتا رمت نا ليشاك بطال دس لس سلوق رى باز لع مال لانا بطال كك لاشي سس الاطلس لا با عيل ذر العمد سد رسمد
 نينا لبا غلا وسنن ليزا ناقة موق 0 ايا مرتان الو للل» رخل اتاك عل نسج مدت ئلاذاعسلوق يللا, علا سين ياذا دصلل سلو كك
 ظ + ىواصاربم لاو برقالاوبو لاقت الكروت يحل نازلاو نسر يضف دعا إتش ىلا مسريدوارمد ناشناو لاح ينعا زمان امل وق 0ع
 ةرميسملا/ إف مالمالا 2| مالسلا م يطع ث سو اهرف بعصر سواد دعب كلب نما[ نلادعب ثم ت ايت تاو يلم ناديدو نب نإ رلاوبو فو لدم ا ناكئنلاورد حسم لرب تاس زو حس امم انضيإ حرداشلار اشنوبو هلع



 حربا نشكل ضيلختا تخل جييالا/كلذو ىرايتضالادصتلاا] ةورشلا مز انمو عيطل رستم وإرلاو بيطتت | ىل لاق كلذ رست
 ملا لوقلادلابب مدنا نراشابب مي دلوقلوب ب ناك ناسك ىف للاقو بل ارت مايقدنك عتلا نئسسنفل فيكن يي ادترشلا نمل زبك اراد |( كرم زل 01

 لازلو" حل ٠ قيس ذل ارصتلا لعدم إو لكنت لبانلا ببر ف دضتلاوب معلا نال تلا كلذ نعام جنسو سنن رع اسبلدب مب مالسلا يل ادار ادرج ىف ل اتدربف عرش اكتب 0" ظ
 ةواعاسيإ ترا ملعم نزلا لو بادجورل و لس ىواصارعبص | لك ا ضاع بوقت تيدلاض قس حرفا دا اورو كس سابع نب للام لس لاجل لكلا نبا نيك ارد |لابع

 دما صلخر زربو رب زدوبول نما مارا نإ ىنحماف كرك ديزالو للوقت ردي صيف رر نربي ةردربو لبرج نتن سك اربيل نإ بج ؤدالال حلا نيس لد نبل: يؤدددتولاول عاب عنب ٠م اتصرف
 لتس الاريمشسلاو نر لك نونا حسو ثدزحلا كاذب قلت لعن ف ماللا ورمل هردق |[ ت وذاب ضل كل دور تاكلاوزب كالو ل أداب لاو قيل تيك يد اندرو ىزذل للاكل

 مدس ير اسنلا كل مالا ينل وعلل رار ىو قاع تعاطي اوصل نزلا لس اسم اطل يفر ماع نبا ووك اورتن بالمال سك نديم الوحش لم ابزاسد ل امفالل ما ترحب اطسأ دوت! بلا: زلرترصلو
 هم : هو افعميوانم بابلاوإرذإ هرم بابل اقنس اورو هلم نيلاك» تيا طب احب
 1 ني زا اازااد بابا كلك سال دما نازك اهنا مرن
 قر ع. ن7 722912777 ا ى هلم ا ج7 9 ]نا ةسس د اريلوترل نفس حلل نإ باوإلا "ناب ايرثعالا

 هل لف لماب نيا ل ناب انا كإ ذلصقاهيوشو ما هدرا دي 0 رس
 ناهربلااتبرا َكِلندادعماج لول باوجو .لدانا نم هتونو تجزف هر رص برضت بوقدي 211110 0 0 ْ 1200260 وش او ىيرم شا وا انا تال | مس تقوم لح »بابل ل ايل راج تعي ىف نا لإ شيلا
 ١ 1 يب 3 ” ١ | بايرشيورلست نا تفافؤا دم ادارات ا ابتوزل تاق لولا لفل ل ءارق ىفو هراطلا نمّييصتفلا داع مرمهت!]نزلا ءاسوفلاو ةنازيل وسلا نع ووصتلا | كح تبان ةزرلا تذازن ساجر بابلأ نعزي ز لابو رزطت لا دن
 نبزحو بو تاكسمأاف هي ثيظنلل ىو :رازقلا قسوبمييلارداب بال اقْنَساَو نيراتخلا ىاماللا ةراشا كلذ ىف ماب اذعوإ نكن إال وف كلطس ندا: الا نك نلاذو تلال
 2 320000 ا 2004 ف ارت يب معرب ا 2 مترشل بازعلا تموت رج رازب تدب تمويل ا مصر شل اهيل ن | ىلا فرط

 5 ماهسضن تهزاد بابا نلاهحوزاه نيس ارجوا ب اس ابو تاق تشو انرلا| | نا ىلةراشايفرمبنالا ابان افاشياوب وبل ماا ةموسلا بكل نا
 كارم ديب نع نجس ى سكى ننال رم كيت نتج 1: شرات قرا يضر تالا قطا 1011 0 1 7737 اعط 254 774 272717 رس صاعلا تناهت نرجس برعسلاو ليوطملا تراراوظالاو حث شرار

 ّ 0 7 م ما ياعسل ااا يم ل ل سل مرا ا خو وسل عر االول ىلا ره ري
 نان اكوراد نب كمن لواَس نلردو شل عدي دواز م نزبتم فسوب لاق بول: 00 ا

 77 7,٠ 0007 00 أ » كرو كت لع 2 1 ٠ 21 ل لل لاا لاك 0 هدم م ا /ٍ

 قير ناز نيد نوزع تق لف مارق لق ٌنِمَّرَق ص نكن ]لاقن دلل ف يزيل نسما بياباتنت لقسم لاذ ني
 دال نوصي يزازالم نقلا نوط تلك نسون بلباس ل يسن 0 اج مر د 0 «مو( ع | يتم حض نإ # ل / 57 27404 ىو رورو 2 21| | تازملاوزنرك !نيتضوع الاوت *نا سوسو لاقت بيرطخ

 . 0 افسواي لآ :مث ع ءاسنلا هميم للك ليك را لا دارا نم ءازجأم كلو ماىدرددبلا ف ناكنإىدسلو حلل 0
 9 عب ثري ب ني كسك : ها (سيلع ظني كادبريكلملا عم ناكسا تقولا لل فسنلاوأيلع باز لاك
 اراملا نييطاحا نم تم كن [كم نل انغز ايىرفعمساوعيشدالتل وركرتالورمالا ند جا يااقاىسنالا الاس ند بابل اهو باسل
 ام 68 4 371/175, 0 ى. يفد 71 2 2732027 ايا ىو ا | 7 فاصل تر قالا بذاك راو ةقراص تن اف مارق مصضا تسول اكن اف
 اه بعام ف دوا يزعل تأرماومم ةنيرم ديل ىئاوسن لاو ءاقيوريخرهتاد و ا ا وراك لو لم
 ربل ترعاٌت نتعأو نال تسر اهل نه:نبغ نهر تحالف اي ادرج ندرم نيا ..| ندكن نياق حرا نكد رب نازح ىدي ني ماك قي 222 رع 70 ا ١ 6. ا تسب 7 7 7 تو ار اال ها / : طن الشوي نا هفالع ياام ناش لغد ىابش وفشلت ل
 2 2 7م ل تمل د ١ هلكت لا | تاقرطالاوببوووحسلا ىلإ ىف لقوم ب يس اورسلا قل ا دبل ةسايريصرماشلا
 اوديو ناو لحلو لك تطعاتباَوجر الوهوارنعءاهتالل نيكسلابرطقيإء امتلأ. نات 0 ريما تاب انا سدر
 ماا هرني ناسا نيرا نعفو ددنع يركزون جنا دسوإا وطاف سىس ل هاك 2010111011100 ا طريشسمع ربك لاق ةرمر ىف نكرك اك داو سيو حتر جبحاصو ثمر باي
 كمال ارم ناركوتد فسو ىلا نها" -لاهرزنن هني َلسَح َنلَذو نسوبب دولت ل غشل 0 هل ل ت1

 3 ا 5 1 0 3 0 ةرلستو | ب باجيلوأ عج تاغ الث ف ادب 1
 رطشاتت هلو وت يثبلا ملا ةدأع نوكيال ىزلا نسا نم ةأوحكمل هرعت لة نافل ع نال يلا ناس ابل

 * رو تى .ةيدا >2 ©“ ا م م 01 0 عدم ظ هي 27 . اس نأ

 نآسهح يف تع ىناوم اند الند نه, لحام تآراملزيزعلاةأرماتلاق نسل عي 2! ض2 8
 2 م مم ٠ م ذاك زوموم 07 ب

 : مو 27 بو ل سف رت ل خو ناي سوو صك عدم م : 1 . تت 1 نه سكك هما

 نا اا يايا و ...٠ كرو تار 70-230 8 2-7::272929 ريدعول | ثا و بد لوثويمو اصر | و ةراعمج دم م اوطلا 10 يا نقف نزيزلم ترقق | ل دس

 لالخ لل نا نبرصالا نيننلا نما نوما نو نك لبني نىك سوى دلوني ن ردد
 ًانددي رمل ربل ايدك, اعقل ملعل )وقل هس اوش وأمره لك تح رصف رود كب رار سا الاشارات الا مولا | نورك ينك اهليلع اكن نايل ناضل
 دن ادا ايون لعفلاب هلع لوقل ميج اوف نكن ند شرس عدت با ساناكإ ب0
 دا تالا هه ت0 كيدتعلا هلأ 0 ا 110 ال ب10 ب2 111١" | كلي ندبك در ىو اكس ةرر لور انارووشمل ف جررتالابهستسا يالا

 د 0 ليصير دنم دادي لذ ىلا هرئال [تاكورقا ىلع ير تم تاتا لور ذات لم ورم عفت نيرتالاوب 0
 اوم 9 هيوم زب نب يزتالا ابعت ىو ان نيك اب عفت ىذا ماهطلا وارد خريف لايت د عت عئيبارلاداما نوكد زول فسر ىو نرد ةيسافنابنهتالادمول أ حل لال
 تجينا كل اون لاسوا نيدو اا 900 نلت للاب لبوه تنك ة دام ا بو ىف نينا كسا تنل ايلاع نال ادي اخي علتلد ايلا رود ل لاق نري ا نىعطنورلوق لجل رنا ماستر اور ائصخنإ راح يلا يس والإو ى رن القرن ةفيعضفل ل 2| ةدعولا
 ديد تصل ناك شل أو يبا انا ل يفر اصعتسالا رطل لا نا لوعتس ذيل حل 1 نبا ربنا. نكرر نيكة لت
 را اقو ذل ينو ةقشسامدع) يف ناك از ىلع ا دعارئاق نار شواز انااا دوني سيلا بسكر دال شهلا نماربا لك تسل داو نانو( لاق ىدع كسل /حالوث جلل كاب ةداز لا
 ١ الن اوساط لال دينكم ملال اف وكن قلاب كلر: شاول حلل لك ياهلا لل اسيل ادع ىل_الاذ بليلة بحل نسل
 لاطيشلار يلو علا, را شلاريكث سوما ديالاو لب ةسيا لارا لاو ةوبشلاد عرابج ماب نلعابسأ رهط كد يكن الو فسح لي لهل امساو كي اعابالا عراتتضلا لك دال رب ااتبص قحذرصلر
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/ 

 م هسااب ىف ةرسغم دارا يسمون اارب لع | نو لك سا ١ زب لكل ررعضملا لع اول نا سب هونج ا تل 20 هربد نمضي نس والا لق هل
 4 السب ل نذات را ملل ل ايو 00 هلل
 تسن إو لا داكدذا نان اكديم ةذارعب لمثاهدرعأ ف كلا ل اقري وروعسم ل( اكاب عو اطم ب .رعلا ناكاطياد سانا خس طقس قسم م الا قادم موعلا بلق 0
 تلال وعيال الف وفسر لول لع نا ل لال لاقو دين نار فم تس: ادار تحارو تمرر قو رو 0
 فس ول نسا نو 4 الس ,,انناج اهيروك علس سما ا هجو ل تل اقدرغأ ينل ىسلاتا ذم تسمي اف ابلا مفسر تفل لد هام لع ف اوم لغم فسوق يك عك :ديب ةرلا
 اعملو مل وق ةعذ ماي ايذرلاو ا 1 اهيتاص ساري اس اهردعا حسا تس لضور انا جن سولار الويرّت

 نس وت دف لولا و يحاص اساسا سحب يرول صح سو راح 0

 سيال نإ نايرومد باول عشب ليو بسسس اسااشلا ردا
 ا ل

 0 الفرا م زايخا يلع نعش لذ ناك لاس نإ 3 كف مق 70 نر مص سوال الااوأر ةىامت امان ارو هماعط ىف ايلا ا امرلاوص/صملب ا نم ”عامج ع احلل 0 52 3 الاس ١
 201101 هرمز ا 0 مللزاهلغ غرك كارم دو نجسر"انلا

 1 2 0 !لاقن موسم و 7 كك 0
 الف لاقيريلا لولام ماب بل نع ااراىلا| | 2 تللل بزل بناس ساذ/لاسلا اه دعارل للسرير ناسيا ملاصق واع اروع برأ نإ قاسلا# لح لاو نربتخفل الأ قفا ؤرلاربعي
 0 ه0 2 قرا 6 1 ل انا ومار قو لمح فرايف

 ع اكو ىنملا ن م 1 يب 7 ل رس

 2 0 0 1 لا فل ذآ م :انقيلاف ليوان كلم ءانمذ ير الايؤرلا رعب لأ عمنا بعامل
 ا 0 3 0 00 دن ندا ارفماق اها والطفح قو اي يمك , ورك 1 .طو” تلوم

 ما | تكاد مانملال ماجادارا نا ىف جرا شلال ان 37372 2

 ادب نم 00 داالماع | هلك رع او 0 00 هرفي لارا معو 15 نا ىفصت 00 2

 بولو ناو ام كافل ةوبنلا تيب مشاتل ةس اول نا را يوك قات: لقفل مالإلا دب دوق يي
 ظ موتك نك, قاسى نحب نسا ىشاصاي روق 04. ىواص» كاسرلاب نيروبشماولا و 2

 تالالوقسي ةداه لل ل هلع .٠ نملك وستلا باىساورازلا ب امص ش ماهم 2م 0 101100 و ليكن رةيءاهفتسا ريتا سوا
 دوك لاق !ادالذا رابعا ندرك و قمح ايارايجارخآلاو نيكي قلارعا و 0 ده لال دوم ان ماو 0 اهايش انيار الان 10 الاي ىلاوويبو لبت سري 1 دو

 انا مامالم 1 0 1611 ١ ١ لا درس هس سدت
 7 لل 0 عي مريس قد انأسلا نحل 2 31 9

 0 ل ا
 0 و 00 0 0 - / 7 ١ مراة نكم نقد صاقأ سنع قرم فا لالالا

 مس 0 و 5 2و 297

 ةقس و و ل و ذأ أيسلا 3

 ا 10 ل 0 7 "نفط _ءوبعاتلن جاف ن للقفكدّيس 000 اهي
 بى

 تلقب عسرانع سار هر لاو يقال لا قس 9 ليقو اهبسل قف نسمي 1 وو تكررت فس تكلاؤاسلاو
 1 طال تال الدال ولسا الك 27 َت ا 6( 6 ل م1

 ا 0 ل لتعرض زعت لاب 3س سوار اوفو نس ءاذمعد عيت جرقبلا نم ت و ارق متر ارو ارثم ووو ١ ١ 77 2 قر

 2 0 0 2000 2م ا م و 11 1 يوت سا رجس. داعش هازل هدرعا ناني نادره ؤ لدى نق لملم

 ل أر دلو تدي جر ال ةلمث ل اا فسوب لأ نيت بيكذتىالانلاؤ مادا “كاد لصالا ءاالاريا يفد 5و
 علق مت ىضنقلى ابلا ةلدر يقتات طاثاد دع .

 َ انشا ل 0 ا قردصل ركل ق0 رأي لأتفه قف لوول بس

 2 د ملل زلم الأو ىنايلاب
 0 عم نا عيال ماق طرشلا ب اجردت هرياق ة ءارطراارط# عج زرماطا تاو روس

 رلاطالغإ عل مالعاطرلغا ل سراعش لإ ضعن 3 راءرشنو او يحتلاو ديرطشلاب ن امد تارا «ديعا كالا فيقتل تندر دب داس تيا يؤ تلاد ضو
 001 0 ل التف ش ما نم يلا الوبب ىرذضلاو ناطيشلا سومو و سفن ويمد نءاريف نوليامد املي با
 ير" نلتمس ردد« تاعاسلا» مايالا نم ما اياك يوطلا ةدمل انضر ١ 0 مايالا عرج نم ”لصاع ةليوط ةرم سا ماد ل علل كم ءاملا نيب ليت
 000 كا ا ءلصلا لك فطعو قرم روب لا ملا وراذج لوعفم يعن فصول لاص موق كتل نا ابا ةمالاو مايا عاجل م! نامزلا نيل اكد عدا سدا نان دو
 أ ٌقاسلا سا لاقنروقو نسوا نعل اسلا لاق هسا فسول ىلانضنرمأ رق هليشل ىو اص ,» نيرجملاو اذ ان بلل دباس ءالدص اول ب اليل ننال لاو عم اننا نولس اذ يأ 0

 لت سورس واي ؤرلا م 10 | بيرق دال فلذب صد لا قدصلا شكلا لوو هلع مه



 ةروصوف جرم نوكرزت نال تيان يعامل ف لس كل ب نجس | ننس حد لطيف ح ا نا ئاكمو تاضق د١ متل وف لس نمو دصارف نك نانا !ل ين لبلا لبا ىلاداهدنغ نمد كلل ىلادوعا ىطساتلاىلا تنال حبل ف لع
 الا رضيت تاقلطماو ل اعترلوقلمإلانعبربخ ن وكزتىلاعترل قنا ىل ةراغاو يزعم بلوق حصل لك, تلا نع جراند م يعن ورذذ قدح انعم لعزل ريف هورذف ةدص فلقد يلع لدي عزي مواكب ررمالادوتد يف لاي
 ..|بحتال سل لغو بادر يصمت و عي او عرج اورزلاوربنل اكن افلا مرو صفرو كلة نوبل وف لس ”رنس هودذفرل قمل حل وكل ل يلاو عوفر داك عجب باجي ىف ضلال ةدوصرمالا دانا نعي
 مل هل جرو ةلوصومدا يلب دوكئ ازوكرامو رجلا نيرا مل نم ص ذب نول اترل ارصايف لف جشم لا رسما كاع ىنيماد ل نيدوماملا ن لاهو و بعتلال مزال للا مواد نمأ شن رشا رتسملا ةراعلا نعبد
 تل ةدئاز مب نم ةراشب هذي - ماع كلذ دعب نسل املس هو نيل الو هيريوملاوريعملا نينائترمطتل كالا ناز نال ىداسالازاج لطلاء نس اذ زل نك ل _ حك اجلا قتكبدبلا نتايج قو لف ازرق ب سا نات ايصفملا
 ىعاي/لعثو جررفلام ومو ثوغلا نبا ءاي نك وكن او واو نك ولقب فلالا نولكن ازور سانلا ثاخبرل و : نس م1 سقديضلدمب هدايعولع حسوب تح ديزل الا ةداحلال عب صخب برج اءارتما ايوا ىتولاب ب لزرع علو ايؤرل
 د : رمت باسار مانو ناز 6-0 ةرسنل لل ابابريل و هلط كاس نابدالاد ررشالا نويت [1نوتيرلار فشل جلس مل افسح تشات |9م ضاق لطيلال را ووس ١ دنت سال تيت لاق طابو ثيلاتالد ثوقاو شا فالق

 هر راع ل وبر مو ب و ناوس لكراطن اباصاو ب ا كل ءا) اووي ولا سا ىف هدارسأ ث لل مك ةاعامواب راي 7
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 يد ل ل يل
 .دوكسلابأ نايس بسأو مذ اىا نويل انا هرابعت ن نوملعي ملل :بارصاو كمل وا ساّنلا كيس ساشا ديار ل تلات نلت
 ْ 2-2-5 2 فلج شري *ةسكل يل لل ا لف او ىلعغاكلننا تداداذ ابيع الل فخاد اين ابالغعت تنم اكان باي ا عمر أهم
 | دسفيالكل هليذس قاتولز 52 لوملرصح نامسلاعبسل ا]بوأت نو ةعباتشمابرهو ةزمبإلا 5: | حللس «٠ لكان ايئرب فرب ناداببناجن/نلاكا ركب ندنلا ناب تفرتعا كلذ
 بمال 0 212 مورا 2 28837 2 نت 2| بئاغوموا عب ماغاناو خامل تا لوعفملا عع اولا لاعبو بيلا ملف

 باعص تاير دا نش عيساصخمل ا عيسل اىا كل رعب نرتىفايرت وسو لف 0 نولك نمي لق حالو هلع ءدوعسلا ا نم ةقغلا باري راسا او بيلا ناب عسل نايم
 «ءخهتلا 2 برهلا نع كييف بشل . م١ عبوان كين يدساؤلا ىدسي الواو د سمالو يضم الو هني الل نادل دبي

 رو [مر ١> تام ا 6 هكر تاق 2 2 ند . اوك«مالن لاحتلال دلة ثرضنا حرر كري | رام كلذ ناك بيلا مخ لارع

 تاع ريف مَع تابرهلل حبسلاو اك ديل نر هما ور 000 وصخ ممالك الإ نا 2 7 هلع 0

 كبخا وسلا ءاجسأمل كلامو يصخاهريغ تانعجلا 0 توروجريف وطلاب سانا اج 5 بت ار
 1١27 1 مس سك ما “ناهد كزلأر كأم هينا اهبل رواد 6-1. داتعالاب رت اراك مسرعا: لما مالكوم لأ ةراسمالا فرصتقلا بال تن نكح سل
 ايظاارصاو لاق جورخلل بلطو لوسرل ا هسا حاملد اهراعىذلاب ىاجييلو ايوا | 2 0 السب 1 0
 ذل نو لرسغم نو [هشتسسم الا ملل و نكس ا لسع و نا ها نكي اال وس

 2551795-37 5 7 ه ٠ مدا 0 دن

 نفسو نا دوأرذ] نكن اش نابطح ا,لاك نهعمج َكلماربخأ عبس نويل نه ليم اج سصاسرولت فم مهل لاقر ماد ل حطت بع دوس ومنظم
 2 1 عناقو انلا مامر نع عمن إ ليك ب] لب ادنعرابن 1 مانا ما ءابخزلاتتستلورب
 يعل رو ءاقدصالا جو ادعالا تشو ايحالاروقو رلبلا ل زانمو رب نسل[ بإب لعابتلو

 ءاق ا جور كلا ا 21 ما[ 27 لق“ يق : ِ
 اي دوا ىقولوة ف 0نيورصلا نمل هنوف نع ل دوأرانأ 00 0 لاس ااا بآل لاقف ريل للدول وول مطل
 هنا لاح بيار هلها ىف "ن2 ا ررعلا احب ةءاربل ابلطىا كلذ لاقفاألل نبفسو 1 5 ناسا: لاقثاضياناسلاا لل اقف ةيارولاب لامر ل شا ىن اس م + 27-352272 5 ضب ع ا ل. .  ايعنأ هنن نانا لاثن اما ناداه مل )اقف را يعم را

 . وت اا جو لع اى .) » ”_# 26 ج7 ةذاى لال نال يس نست ا فصول اجا نل اسملب
 سنجلاسشنلاَن للزلانءىدش درب و5 لاقف ور عضاوت ثم ني ادينورمإلا اد ل

 را را يل ءهطوخ2)ل زعم رجلا ركشلا ل هرم هردشل :

 ومد لق ز ناراوصعف لترك ءأامالإ عوَسليرهالا ةريذك ةرامال ب كيران رائي اعل ” بد ريا كئماو ذغارل هس ااور انين لل ىداص +

 لها عدوومأقف كلملا بج للاقو لوسرلا هءايغ كبرصتنرو حل صلأ تس هلعجحأ يشمل صل تطسأ هب | نزلا ماعطلا يشنون ىذا بلك سلب لن لقتل ادب نب

 ه-

 سمس

 : يتلا ني بده امس بصخلا نا 2573722572

 ةنواكأت ىا تابصخملا نينسلا )ل يورزءلا ب حلا نمي دانك ايعلاعبسل ليوأن مثل يركن كرا هلك نم ةابدين لعرتما

 4 عطصن/ نة شاوجو اررصعلا تقوالا تقو لايف روسلاب ةراداارجلا قشر دمر تالا ىا ا

 دل مرر ور يو مو 2 ا
 را طبر ىلر | ىرعط ىلا ةوسنلا لاح لأدأب ًايرافرا ةقنو كت 1 مصرا نذل

 فليس فرنل نادل 0 وسل ل 3 لاسين 2 مجم 0 قنلاالاابجاص,وسلاب ةرامالريرّصتلاو فوزه ارا وعضءنمناوم ناز راما ىف ريما

 ربوع أرمي اك ووس نم للعام نإ اس نلف نايل اليم نم نترجو له
 83 ناسا راشرت ن اووي تاكو ل ايلو جرا ا تار[ب كم داتغإ هدام

 خا مج لك اك ناكو ماسلا ني فري وانارل يحبس تسألا نالو لاب

 دك ةذلاسيماتو ءارلعلاة داع دعم اين يرل نم يدخلوا نيثرال للبث ة وبن ام نلجأ ىف ثلا ةدابعل

 اذ نا تلق نإ ضالا نمار لم ابتل] يف لسلام بس امولجأ نو با

1 

 تالا (لب ني يلون ليضيف نرد يم عم لعفلاب يل ليت نمل ارا
 و

 يا يا اللا سوي يبي 50 ٠ .ىإ .- هوم جاك ! ! نساني هولا كبار لَ مص يلو يلع لخدواناسح باي سبل لست روث هلأ ع دو نجلا ا نزلا بتررشنو فل برامج بترول ادت يالا 52272 0 هلل ل يل نعل, و مانطلا لاو زغايل سااوراتل ف لل كلج لبنس ابداغداو سلا مارك
 نينسلا هفاربنماعرز منا ماعطلا عمجا) اق لعغن نائزتا ذامفأن رمال ةناياوةناوموذ6 نام زهير نيرا لادا بتال نيو ةناالد قتال
 فسوي لَو لمي نملأقف كنماوراتميلقلخلا كيلازارف لبنسأ مأهطل سدا ةبصخ ا. ومس نا لك ريل لوقلا نءناكدرشا نو اءارلط بك ٠ 2١ " 1 هل 1 0 0 ع”انارد ا جرلوو لو م نين نكد مح زاضياو ا

 "م ألا اذه نيل 0 ور صاقو موه هلل .  2 27 10. ين | داص+ كلم ارز تاالاو ةتاكملاوذ ءاو ماولاو ضال ووعي و وق

 0 دتاكليفواهرملّو ظفحوذ © هلع ظرفح و ارصم ضر ضرما نباح ولع 3 0 نا
 "لا زا ةنيبكلا و 201غ برسل م جا: 1 ا ارنذ فس نمد يلام لمت ازمات ل ف عطاء خر امعم ىف هن ص نيل

 ثيحاهنو لزياوبتيوصم ضخ فس لنج عضال ايسيلعانماعناكك لف ض0 0 و 1
 لفزاولمتنارحيج ل وخر سل اذني ترتر وف اهلسكم خرم الوحش نولي ناز جوابي

 : | هل و ءاق٠. 1 1 " قم. قو س» يب 5 5| و 0-0 171 ١ هلا 8 هل 2

 ا ا يا - هللا 5 ١ : ةأوا . 0 5 : زف د سعو نقرب وب اشم استتاو يد 1 قرد 5 !ىف ضوى 6 1 1 1 سس سمسا

 هدير 59 ءاسررم 26 ب 6 0 سل ماقدنإدأو ليسو يار 3 36 كنا موق ار ف سولو درر سس ملوقوار فسوداد حنبل 0

 ل 4 26 . ا هع /زحأ
 ف عرار ئارش ساقببارلاعمتماومرجب ا ر غال ل ئضار قبيل و تزن قتل حيف ا تلي رسساوا ف سول دع او نع تسع ذاق اهجوز نلامذ لإ تحج نلمياوتجارل تن اك ةر لن صمت ابا رتل يرث كس تنل يك نر تعطل
 فس لايم اذاف ان ىلا كلبل لبا بلس سرا يحال زعل بل فموي ناكد مالا يلع فول ى بولا نيا داق ى كب صققلا نع ايبا رسطنل ت ذك ازا
 ثلا( تراصو فسد برب تنماق فب ةرف كميل ناف ى ارث عضو سقفو لاحد سبل ربا كلر ناد فلات تاقو .ةرافتالد هربدت تناكئذلاا بنمو اري تلبق اف تاومهالاطالخاةذكل سالف ابنوصول اب دانت
 لب -رمعملاباريبع لولا جرا راكم اربتوص ىلع اب تءدان فسد ا بببرع الف بعقل تيب نتج ل يزيل تعمضم اضنتعا يورو ٍلاج ولاهم اوعتاف بدار انا كسر لم الف كلذ دعاوي ف سوي بلور اس اعايص مل اعت
 ةريطع لشي دي نينار ضحاؤ اب قال اق ءرصقى لاف سول تراثا فسورلا» ىلا ابل سوي الا بضل نئءاص ناتلاق 0 لا تنلاف فسري اسم اهب الفت قل 3 يرلايلاعتدضاماف ”ءاطلاب اكول يعل
 ىلا غاورعب لئو رينا ا لاستنا ةيئاشنا» ىل والا عل ثالث تلاقق راق لعفلرا تلاق ل ينجامايلاقدالام درب ف سوى ةسويلال تون » تيري كى ذلا تنالارلا)ضسر لاف ايزانا تلاق رف عتب ى او تنا نيل اقو مددسلا ريع
 ماب جز ارب عير سبلطارب بلك ثا كل لوقو مال ديرتي يد فسر ا مل لاق لير اما ار قطا اضسول تان ئتوزمنلا ”لاثلا باك وارسو اهيامشمو اصب ابيل شاادرت ف سول اعد كل لف رعب ذ نت تارطط تكن اق ىل امجد

 رع يلح سبل ل سب م م رح



 /اطلا عمال |بوقعي غل ىلا سانلا رتاج او برججلاو اطمتلا ونمت رتاو بص و: سر الءا 4 يس ءسا فوق لع بتم فسول ة وأد اهو لت كاملا ةراشا كلذردت اان اون تظ د د رل#

 نالاعجقلا 70 اب ملا ضل وام 1 هلل مابا اداب دل وا دع رول اص ما اير نتا
 اهلا بو ط ايشمو لاو داب با او ماشا نث ىو لس نتا 011 0 روث لس« ىتارك ارض اضيؤانلوونلا لاير لال تلال تسل لكلا
 وريال و حن كول, لالب نئنانالا هدا ماهطلاى رد ة يلوي ى اوراق ىواص» ٍةشعل اال 0 اني ل ؤ فاس انل ا نزث ل رىللا صقر دبلن ئصاولادب زيي بارملا كارم
 0 وسال وط ىذ سبلت ناكء ال لي ا تس والو بلر لو ازرار اطلق« ازاذ تسي ايم نيد ببال ا ندا ابوبا لادا عدعم

 ست
 تارك هب را» ريك تح ارث 0

 مج ىدالباو للة تل ةكل تا لبل ك8 سابك

 . أور درع هولا بابن اف نعي ماو هيبالووثا سارة يقص لو 2

 هم ننال م 1 و ةرثالا ل از اب فسوي شرم اف كلابلا نكهلبتع . دروصأ ميد 6 م 0 :

 “نود ىذلا نإ ل: اوال ناش اخو 5 0 | اسقااونسدموك نوران رزليند اجا ياخ ضار 0

 نارا ما نناكذل ا 1 لاقادصاابث ف وتال ءزعد البنا بازل اابيارلاق | ١ ١ نار 32525522 ء[غل

 منو نضع وأ رتاف لاق قفين 0100 ناف نيثداص مأهطلا لع م ملا غلبأمل اوراتمربباينبالا افسول ةوحاءأع و مأمم لادن اعيكض ا باصاو

 ص ند مذ (مسلأ ومى ماوسازارجو 1 1 0  سفم مع ومو هاكات درر هرم د عقاد ىف فس لإ! 0 قاب نوت 2017

 2 اينبناو لوز 0 0 1 اسمة زر كم لاق ولاقت درك ذارحطكتلاكلقف يامل يل

 06 - 0 0 ها بحة صا اف امانا

 ا زم دك داس قرا ىلا د05. كفوو ةاناتسا
 ور الان يعل او هلى دلالم ادب تالت ىاوتانر/ناق نعما» بلك م وزج ! ال اتم نإ د0 نإ نجلا راحت انانضييغرمأ ليحل ايفو قنوت الاوتلف فوك رص
 ند اغلا يدان ول اعنا ان ا 00 وج !,
 ها مراسل ا راج ارو حلو ٌءزكلل نوامغلاو لقلل لصضلا ناواو ةوخا اوردر ىللاذ لخلف طعما نو: 01 ةئم ىو الك

 اركلا لب 17 37 صب ظ2110 2 يلغ و ا هنو ا
 1 0 1 ا اشياودج وك 3 هن هنايرفل 15قو مريس ةدكلزمن 2 راو نمويلطف سيتفس ءأبأ تس دوازاس

 ١ 7 ال نإ ف امرنا ليو أ 0 9 أ مير 0
 0 هاذ 0 د ل20 ماع ذأ -_ تقم هارد دناكو ةياللارماو امو امهعاضيا 2

 ةاضبلادر لع 7 ااو ايد نارا بلو لح انارثو و بيلو مرق 2 7 يا :واحتسلا 2 مل ”/انيلا- نوعحب 5 لل ويعوا| اوفو مامن

 نونا لستة يلااناتلأنعم رول نأ ليَ اني ميما: ابق ىِ
 امميرتط فرونت ريو يح لعل 21111110 0001 اثاوءايلا

 نعناع راو دودرمب]وقكري ما ظِؤأةءانؤ منا
 و ةكتىتاوا يمارفتسلا منو نازل ترم معاضبا و نجود ع ايما مل اظفحب
 يا ةاواهوبهقسب امتنا 5وقاب قدا نر هظ عادلا ماك رعبا طن
 دوك 1 ماطلاهمهل ةريملاب قاناتلهأ نمو هنَيلا 2

 اوفلحت نايوتلا نماربع و زو ون ةح وطعم ليما ل لاق هناومسل كاملا اللبن داس

 0 ايجالااوقيطتاالفا ويلغتوااوتوم ىا هوكي طاح نا لإ ب قمل
 0 ا د
 جرو هلو جند 2و ند كيصن رسب دودج ابن
 يب تاويل تش امنا 0 م وقل داو

0 

 لي ارو تاكو ١ ل1 لاسر ايمغادالواورايبتا مب الرو اهي ىف امو دع ؤاذاريلا
 ا 2

 تا لل سماع 7 , ف نلكع ىداص رج دا 00
 سيلا بم 7 0 ماوطلا نكارف حضي الغ
 انملا نوحيرع انو عراف مولعوسا مو 0 ٍس وريكد ماعطلا
 00 0 هانعم لسسشو عروتررلا لع لملم أهلاسما نولكسل]
 لامتلاك اهلا ناطنا بيب لكل ل دالي دعشم لان
 /املاوُث روث هلم 4“ ٍ»س اليك زم تذهنا سا هيلع تاتكا لاقي

 0 2/1١ لايتلا من 00 31
 نايتالا نم الاد عرراضم ل ضر لاو الاوان اخ

 بيافا 8 ا ملال
 ىوردارب رم اراهش م دول حفرت ورءاراهتم ط2 37
 0 / مشاعل فس نإ كدت انا ايجىدلو 0
 ا 1 رطل مذسو فسإب ىف :يجم اللا
 0 اماكن اهيا الاس سل 00
 ا 6-0 عروب كلذ لكما داب اذب لع مان ناسخ
 دع ير تما سا رد 1 0 رقى
 لابي لا هر 000 0 نما د اتش ول مث - ديلا كا
 سسك بارت سو دوا 00
 اا داع نانسي تا لا ب
 بلطت كى اوس م السلا لع بوحي اباطخ ني [اووفلا,اتل | غس ايوذاشلا

 ميكر ادرن دلل هل 7 كيرا مالا ذاءاتترسلظل يللا ندا ارد

 لل /نا' أل ل اكرر يتبب لك سا رب ليلة دايس هرىف ورش كي امر رآهدايزو

 نلل لجان نوبت نانو علمك ريب كر لام اب ني الانا
 بيك 1و لذاومأ فلو ةسيشا زادقو دورعلارب ركوب ام فلكا نال ماض وم شاب :

 وم هرت الفرس لس ل« + طا اللام ادا ةطاعالا تقوالا تمد يف ب نايتالا نكن وحن / سار لا وان ب نترقب ارم نمد لارتلارل نم غمس او وب نايلي فال توت أ هل
 الولى داس ,تولرا كاذؤارعم باو تناك ا ةقرفت ب اوبال ف علل « تس ناهس ياما يض بوقعي تنل يبا شا ل تدر ف لش سدا تي لاسم لوب لينا وخسضا مقوس
 تلاقواببالاب دنغر ررزعلارب و ضيلاو مارا ىداع ب ةنسالا لاق اقيم عادلا دفا زحام كل 1 عم ىللا نقم اتش امورك ني ربة افانإ ني بيستو
 روس نلثاسسا كسي ردت رسل الو حلل سواص» "سي زنوعملاايروس نسما ن/رلا ف قلن و اول هداقتشاو لطب ماطلوبإو اهسفن را ضرار دل لص يبو تس علو قسالفلا
 ظ *+ كاردقلا خمار ذكا نان ليلك است شا
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 زيا رلوق نم يقنملا ليي 0 ا باف أشر نءاولظ انور هل
 ير الساق ااا لقاك

 جاو مة بش نرد, وسلا رن يدي ارا ثيح

 م1 0 ا باص نك
 م و

00 0 
 ةكىداص »ملا 2

 0 0 0 و
 انو فمما خلال ناك 0 اهلا تولع

 0 الث رمان ناكنلاذورماب
 ايفا انااا ا /لانافمإ نؤرام
 ا 2 1 1 ران كإ زكر نذوملا

 نسأل ا مما لاب قالو فسلم ابان ادد نارا
 100 لالا ياليت ارقدز ف قلش لكلا نم وز
 امل ال 100 0
 7 انعمواتنلعزوسلاو عاصلاق عسا لل

 انا اتاول اقر 00 اىلاهددا ىائزإللا ورك
 قت 1 ثيابك ل يام مهلا نر :ال تأ 4

 0 قداص»س اءل لل اوما نم ا اودهاوقااومس 5200

 [ةبلامدر مل 110 تلق ن اب بيجأ كلذ ا 0
 7 اضياى هابل م ادار انركذو اس انوا هال د

 هلق يوت !بيطخ رس اثلا ثورتنم يشل انتاليل؟ 0

 اقرت نارا امر ايجيبت ال نافدم قدس ويقرر مد نلبس
 او منرلو ا اورخو ات جرار جلو ايازلاو لعل
 را, لزرع مابرضمي 0 0 [ةلا

 ور ةرخالا 0 لم يا ءاعو نم لو ةلكلب ام نزنرملا ليلو

 لاذ 0 0 اينب لعاولبك اور ايكا نم

 د3

 يعاب 0 ترياناءل ايرون: نسا لاق, 16

 0 مي شبا تو ىذا عرصلاو ب عض
 نسون لاول ىداص» تونا نفسو اًرغسا ىب

 اسره وقلب هنا لود «فيكل اقي ف ذكنيتو ىلاهتطلا سوو قاولا كات
 اخاف لالسوا رقي ذب: لد اهرئع | 0لس ىداس» نوئربمب

 مابي وقمي برش ناكيسل يبارك ل وق حلم لب عوخا عير شو ”قيرطبالا لصق
 د معرف لانو أوف يلام راتلا نيونترؤب سل ةفانمالا 100 ا« لراسا
 لل مث ف سو ل حرا نافإر اطال او نسوي ةرثا نا ا رغما
 يي رلخأ نول وف 1 يا از/ عاف
 اا تار دارا اد جلاب جراج الف ريالا نا يوب
 م” نيقرلف ! رييغتلاىب لا عاتي شاى تخول كم وهب نع
 ينل ارسل ضاق ف سجس قري نال لل
 ميسا لفل ةدينلاناباقاد قسيت ات اد ةنإرتب اولاقف ةراوسكتو ةرثالا

 حلتطىراص» يضارلا لام ياكل ع ا اتا قرم قي
 نال ديس و: وس 1 اق: بيانشما لال لمنال
 هرلوآ هلم نيلالو فز ف ليش اساباطعاق ضيبوا تيبلا نم جاد
 | عب لا ركل ترب مضل نبدا لاو ثا اذكلاو ب ىف نزاخلا قو ه قل لل
 0 اولا 0 4

 و ارلاقق قلاءركلا باو ن سورا تمل نوما ال
 1 لك حايتالا فصول رس اذ حملا نول 0
 11 1 ا قي طاطا اكمل[ هبي
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 د 0 م 0 0 لنا نما | وأن اتيضاو :جؤرإ صب عشت ند لإ ود|ملوق اهفو يبس نو
 ريكو ريل قلل 0 راو د |.لوعب 2 ؟نه

 6-0 0 7 0 بن را ارتلار علاه نثق لبق نعيد دل ايلا (لعفطع
 2 | ما يماكسب ءاوصااو ل1 دئول 0 00 0 ع يلماعا5زرلعاملقتعا هاهم ما فجمداوا هاذ يصب تس حا 0 ل ع

 نزامر» علا رمااو 0 للبت نماوناكنسذلا يلا لدام ان وحن وندؤنف انه نكم لهي .اتلاوءيلا موو ماد |نيلل رازستردلاىأ

 5 0 لميا لربنا ريس تتدوصننازف ىاالأ يال كلب قنيانال سر يلم
 0 00 / ةياف وأما فاخ )اعمال تميس يد

 00 راسا 7 0 انسب د ل ناضار شم نود ةًذفضوا شنق صوم جير صنلا نم ان لولو ةرثألا املا سا نينو وملا ىلا رتصلا هاا "ورضا ق0 277 ترو | سس ةمالارإ و هلق نز 0, نبضيلاوب قك رين بقيل 8
 منظر لوك ليل كم نونا للباب نولقعت .الفا تحلاو م“ اوم اع نيا "الل ا اي لصلأى رجم قمن نكن 1 موق نعانبا لع

 السا هديل نابي اال ابي ذك اوهذكم ب «لعلا نقلا #/ نو درر ئتلاباونذكرق : 2 1 .
 ناب يدك لاوس بقدم كل | 201 درج ٍنحنقلاَله نَا أملوقعل اباوصا

 نال ملافاشلاو معا ون ةريضلا المن دبوكذ فيش! رو 0
 لو مارس ملال 0 21

 77 اللا اكيالا ع * معو | علاضلا ورب اددفس نوني نأ
 : ل لاسر قاب دا يس دعو قلل«( ل ' مكارم اع نبال ىو |دئز لع هاي ايلا عم اورشم
 2018 | اضن يلعن سحب ابلالاىل وال ةرب ناو فسر مق واب :«اينالا سمن ومرسلا يسأل دف نوف 1 ابله
 ظ لير ملا )ؤ ل ةوفار سو لمار و ١ مرفو بيشو اطرد حاصل ورأس ل هل ل2 هوم الو مال علا فراس ورسم ىلاريصحلا ني

 7 را 0 0 عل 6 سا
 ]| نرلبق مدنا قدصم نتلااذب نهم اورغملا|مردق نك فوج ا ناكن كابير 3 نب دصتم أو 0 ا 0 ينال ١ ١ 1 ١ ”| ”ىلرارابخا ذب ب دين: ىدلاّنل دمعت ىداص ١ بايلالال د س دالة داص



 ليش لو عمل
 يكل يول لاب
 0 تاناءيلار اشم
 ايم ن ناك ة زود ل ا الو
 0 كدىزلاإلق هلع

 ملا ىف نافل يصارعال ناب قداصوبو بس او ب | الداعي يدع
 تلو ؤصلا علا عروترب تل ذوزلا داص يف هسادبد رو هع 0 7

 7 رد واما يتادديقلا تر كت اكديتلا غن الام
 راف نوب نإ لمدير لا رعلا اتت او ايبا جرود ىف لاقو ىرتال ن كلا ّعامب نا

 0 ا طقف تورلار افننال نوي ن ا ليو ىرتالف اهادمعال م اعيبج يورلاو علا
 5 0 | يلع وتسا ريل حنا » ثددقب ضف  للاعتداف ةددقلاوب و نرمي

 0 1 اوتسالاو تاوعلا عطر نين بيتر ناذا بيت / فطعلار
 ةلااثب د 1 لها ريا كم 0
 7 0 ابلاغ ارماظ 0 0

 َط هاما مول داصرو» 1 ولربما

 راو هلم كيل 0 تندر اهنا اهعنبا ناكدد
 ضن قو ازب وليل مادرى ر رسول لالانطصا و يرج فلتخي لرب |

 وجازبو را طمس ارنا هَ باو يطعم لاق لا ىذلاوجو لوف لس جم آل

 دب لات وأ كلذ لانيل» ةركالا نإ ليلا تبث مال لاقو يبشر
 71 حلط كرر ساب اغئاربنم ةوطقىك تن اربملا اه ىف تن ااا ةركلا نال را
 ل ااسر نم عساوُث الابجوساوراريفل جو
 تذل للى ملوأ علل كا ٠س «ةفلللوا ةزل حضي ايجودرفم د هاك عمو ولد اف لج

 ارا نو ريف لبو هسا هدعي ليكن لحتى اب دعا جدا لاظيفزو كا
 1, ل لورا هذيك لجين لاشلاو ىلا ف انصا م
 00 امال يلف لكم الامي تنافر لاو
 ند تازثلا لك رلوقل غن ارو لانسر " اذلط حرب لا تارك واذ
 صو روسالاو ضم اىلاوولعلاك ند | نيف را ملا علوا عيبم اري لب بال لوقب
 سلا ىلا ىفو ليلاوتروال رنا ليزر سس« لو للكل
 مدن لكلب اضيا سلك لا بيل او ليبرالي هسار ارز ليا نسي
 ىل|ل لاب بسنالاناال/سلا اشرت اني ناش لدا ل لل عخلا
 !باظ نوطلا تايآلاب لح الل او يلفسلا تايلا ضيعاضت ىل اذبدهو ىلاولاوم نولي
 150 / 00 0 وب اننا ليلا ى !نكاف ضرالا هس هروبي كار ابتعإب

 وا مناسو ول رن فلين ولرتسي نوماس نورقتول و هلق
 كلا مم الإ لاب كورظفتملا ضو تالاىكلاب اذصتمادد قاس اهنا ابإ
 سول افيو تبع ل سل خيورل وو 3 هلك ىداس 0 ابار

 ل ىرلاليئل قو عرارمل 1 انك 0 سر
 1 ةلك سا 11 000

 الا لع وطحع 0 2 0
 0 1 / 7 7 رق لو ل فاذكو
 سال عضو يدتلا قز الوونم حبل / 0
 الصبحي هنو ةروكم يتلا ىف نونلا نا كلذو باول
 0 0 ارا نكروصنم ا
 7 ابدع م ةررغم ءاخج اونصركو ”قرتُس | ميسور واوعاو

 0 لا لسير عشنا ات لوما زلت تاتو ةوزنمل
 او لصاحب اهبل يونس للا / مور واو لص ارغأاعز 1

 و ماع نال لا رايلابو تانبلا ىتست لقا

 101 |ليوابم' اعأ
 هاو لص نيرو دشن دارك ءلضاؤتم ٌعاورلاو 5
 ِِ تالاصتالا بيسالر اتئ/الع ا ا لع ىل اق كالد ىلدياذب

 ماؤرب لاي رو روع ل ليث مايك 0 ءالاد ناقل اىلو ى؛ث
 0 ئ 0 اهضعب 1 00
 ضولا ىن 1 بب ولَشل اما هب هرصأو و/أو 11

 ات 00 34

 ا الاو 75

 7111 ورام 7 دامو خيط ارتاينادب حرق

 ا 1 0 0 4 0

 | وفلل ا1 3 لع نزاغو ىداضيب» كلذ "و لاثمالا و اع اوملاو صصشأو ماعلا دددكلاومإ راد لكلا نكس نيدلا ل ؤنطمو بو طسإ نأ رقلا ل منتسملو الا قيوم ا نم اراذا سل 107 الل
 ساد درو حلا يبراشملا هز نساك يزاىلا ةراشالا تاي اء مل بيطلكا نم يآ وعنراو تسو| سمرا جبر اوا شالك بد لابجاب ترها را يي مس وارق و مكنع

 لاول اهيراشلا اهب قمل ولا ىلا ةراش اه[ تايآلا هن معلب لم ”قلاسلا ةروسلا ا قتلا لسا ابنا نوال ف رشا ل ا ترجو يضل اورو فاش
 4 7 كو از | سرا ل يارد ول لطم برا باح راو

 اسارجل ةعفدمل اعزب لو غ2 0 4 ماعلا نة اسما ىرلعل ماعلا نمةلواي أب تالاركن اب هذ اعتاد ىلاعت ووو بدت ل لدا كل عرورش ازبإلا تاو
 ا دا نار لاهور 107 يلم ىزلككدادم اهلنا فلسلا لبو م فاد ديلا نقيا يتم

 ده

 جرا" نايب وا لعب باتللا تاب الا

 رايك إم تل ان هسا أم
 ١م سرس

 هيد ةََحرَو لالضا ن'ىرهق نيدلا ىف يلاجإتو 8 ين يي ليبوشو بكل نمد
 ع وها نود ةيدلعا قتال للأب ارصخوو 0 نونو مدل
 نوما لالا تسلا نبذل لوم نالاوفك يذل لان

 ةيآن وجيرأو تسوأس متوإ ل ادا ثالث نيتيأل انا ناولوالا
 0 نويدرلا نمحترلا ورا وس

 بيطخب ايندلا طر رمز نمل توو فاق ل جيك ا هد

 اقل يولادرأتايثلا ذه كلت كل نب دارج | هللا هقرُملاَو

 ةرف كالو وأ دبس نزلا ى ترتدي 102 ق زلات صنعت, ةأضاا»

 0 ل هبا لاعاد نمد منول ل "كلها ىلا
 ليواصل نابقداصوُشوةْنا ًالوهوداترمربلاى 00
 ”يقلأ مورو إجتا) كلك فى مم كلك هقيليتاوتسايرع
 اثيعبلإ بر ءاقطب امله اي دكلَعل هرلق كل ال زيي نيب لصف كلي واى ضقي امي

 20006 م زوق 0نوفو
 ماحب هنماطبيل لفن نكرم 0

2 

 اوهللاءنص فمن ورْدُفَت تؤول لادتبنينادديو لع تالالد يي الروكنملا كمْ

 ناش رينو اشو طابنهف تاق ضالتم توج فلن عاقب مط ضال
 بارع لعدد أنجىلعاو لا و بع نب أسبح ح5 ىلا عنهن لْئالد

 قا وكورف نفتقد رحل ةرصا رع كربلا ونص 5 اونصليف 00
 لف ولو ال 00 0
 نيدوه ضم أس وولح نفاذ فاصلا هضب ( |! ق ضعب لع 0 0

 2700 ”لروكلملاَك إذ َب] ىلاعت هير لق لّيالد

 ا ”ثعبلا نيكتم بلوق بججلاب قيفحّبَجف كا فكل ابين كتم
 قورمت داع قعر داق قيسل ئمريغ ىلعمرقنأيو قارا هنا لعداقلا نال ذي 2 ٍليِلَج

 نيا نيبال خد :يناثل لليهستو ىلوال قيقحت و قيقحتلا نيعرضوملا ىف نيتزمبلا
 نجر كلوأ هسكع ىلا ىناثلافبكلاو لولا ىفوأيفتسلاب ةءارق فوكو

 "بلو لااطيلو >7 رايلاو الا نونلاو 1 1 0 1 د( بولك ذو 14

 اهلضفو موعطلا ن'سأ ؤرو ضاع و هضومو مو العد اردو ارد اكو اعط ضعب لكس اهغعب
 ترض برا ولم سال هي لردع ابظ سناك طلع ل 0 ما

 06 2 0 ا
 اح ةداعالاو.امحالا ين

 نانا زل تفدلا» تأ قة تالا لوقو تآزق ,ضاى هلع . لك ني ع رع ب عبس ابل تست تأ عرب

 10 0 لا
 فاشل راو انكاذما لق ىف لولا ىف مار تسال ناك مهل فدا هام وق نيل و / 9 الزنا قت يسأت ببس

 قرأ الف ناك« دددق تقلع اذا نال هسا مواعا ليرداق وو لك ار واقلا كال بمبي اَق ص لابكر اذلا مق ن اكان هسا يمل وقل لهوا ارداقلا نول ل
 111111 107 مر ا فسد لو لست ىكداص»» ءاوس سارت ةررث

 يا» ضماووولع رم ظنا واب حر و

 قالاو لمالا ةداجالا ريل



535000 1 4 0 1 

 رن ننكر ان ناكن ا ول ا «ىوبلطا ب نك اننا ولو سل باذعلا ربا جبتسإ ف لتنمو قتلا كر
 ١ 0 4 ا راس بازولارلو# لس ىداصا” مل ب 0 7 70

 يؤول او صن الو صت تس لطم فو بازعلا نم يلط عوق امئدلا يف مو ةرخالا يف باونلاب نامي لممكديب طسديلع دل ايون ىف لاق حرعرل نسل لمص الل وقل ىلا كا يلقون نمسك اولا
 00 عزرا) يس 0 2 00 [رلاوب
 مالم ببدزلاا) نة ل دعما سادت ل لانس: |نميلعب قالا وابن ام اهب تمت علل وأ ل وأ كأس ناذاغاج و :عردتريرلات لعين اسال لزنت رمل وتل عم
 لاس الل سيرا هعتسا ايوان ءاسان بلاي بانا شلل دب ناو ضاَ 11 كانازاكناد جوت يزل سانا نامل اور وعسلاوب لزلاو /ا الإورلوقل املا
 وب اقلط ذفما لب وقعا ل ايبا وايثدلا ورزخملا ةزغمابد) دارلا نإ اكلي 2 لبا ىلا يرغول نكي نم ارق لعل اريل سانلا شن اذغ اويول» ىلاهت انك ب ادام للعم م :

 ةزغلا/ ثيل ب 0 أى رايىسال نور ياسا رامز ملشلا | نع ” ما ١
 د 7 2 1 41 مس 1 هشام يس ل ايدإ 80 هلأ لا هذ

 مرمالإ ل اماو كر كولو عت 2 77 26
 ل يام را <20 0 فرح اذلا بص كن !كئتلواوت ةحدؤانعا قل لعالاكتلو اد دا: مهن درباوره

 0 مكدصا لان /ناغاسم لاا |. ةكلاوم وفل ما تاي ذم ها ان ناب هلئل ل 0 .؟ ةلاجتسملا لبق بانيت وءازديْس !ٌبازِلادبباجعتسا؟ ل
 ا ضيم د القول ىداموزك 0 .وفح رمل نزول هلا نجت . هابل نست
 يان بانا نال بارصا لادم كلكم لبل اناو طارت لت كنا لول مل سأل 1س 1 رغم نكبر ارامي نو يع

 ولج بطلا ئيام + | ىلبلاؤلا ن كارو ربشل ىلإ برقاوج ا. :تاقيأا 7 ل
 ا 0 2 دق ليزا دما هيلدا 00 وصخ ناهد 0

 بر نان 550
 د روما اسر ااا 3 تت 0-0 7 2 ةوتابألا نإ
 دكت لانا دل نذر اهلاوي لوصم ب نكن اسما مها اق نأ واتا ردود دال اروي 7 |لقمب ٌةَريِحُمَوَم وو فنم دا هزئاَمو 22 لمف ةريم 4 1 ةسرااراتلا للان ن داو ( 7 و 4 0 ا ا شاكلة رع يلااويالالادأ ل اوك ١ ثناو ىذ 1 ا
 1 |نابمو بلك وريم اهزنتسا نون ) تلال ور عافت بمص | محو .ةلخ ىلعم لم ااميظعاّريُممْلا لهوا وباغام ٍةداهشلاو بينلا ملا
 لوخبص ل كو ابنا نو رمل لك دو هءانبال د رجوي هب 2 0 ا حت دملع ل ا ايه ا

 0 ورم )وسل / ابافشمد ارز و دلو < زو وف نم نامت نمولوفلارس نى 5 5253

 9 ل 1 انامال# ل 0رإلاإ ةيرط يابو ين د ره راسو راسو همالطبليبا - كريغاشت عضاولا ف ملوصوم امد كلارك لاو اشلانع ع يما ىلا ولا 5
 000 00د ا تقام طار ارم نما وظف هالو ٍقلَخ نمو انقر 1 يبن قلو اق م
 رو اك لرصو ررقل ا ةررصم ام نإ ؟دادر ناس ا

 راما 0 5 1 او دمع حدس ال موقد هلا هاَّنإ حهربغو نجلا نم ورمأيى أ
 زول ايلآو ملل اعل دون 1 3 7 0م

 قسظ داكار ول هلت بيث لصور هل ورم“ ابا لعأء وس 061001 ز يصد هيما فارم همي

 2 ا - مطارلغى وي ْودَنوءوسمه للاعت هللا دارا نمل امواهريؤغال و تآبقحملا نا
 أسيل بما زل براس او تول او نرعلا برا مل طل ءارلانوكسد نسل نأ ا 7 "قة اوصلا نمؤاسمل أ 52قربلا محبرب ىلا وهحسوع نهد لاو لان 2010 42 0 : ّ 0 »يوب كو 77 والم ع رب 27

 نطكبر ن0 انى دلو لإ رسسابرسد ضال فل! 7 010100
 2 نال نعي نمبر نحت لوا فن | 5 لكوم كد وه ٌلِعولا يس لعبا ليض ورطملابو ةااقتلا باتلا قام ئشنو رطملاف م يقملا

 اكوا نول ناشاللملوث حلم سوماث ا ارارلا نوكسو نسل | <:
 1 0 هل نط اوسع عا كو نمت للا جو 19ه لمجو لإ ناعم لوقيى ا مح بتم ةقوسي باوتلاب
 قعم لفك كندا لت 0 ثم هل بيضي 7-12 3 نايحبسلا نمر مرن ىهو قعاوضلا سرب يو هلى
 ا لالا لو ل قىاضبب ىئان# 4

 0 0 70 : هوتي نم مل سو هيلع هلل الص ى نما هلا تيب لج ديب زن قرع اشم
 ءلاوث | ميجا" وإليك انعول نإ بقع وتاقلا <

 د 0 هايل هلل 0 هب تلزنن سأغ اخماهتضف نو ماوم بق ذ نواهثان ا
 0 دو اوال هذ لاعاد تا تلا + 35 دنلانومم اي نود .نول دا رافكلاى اع مره و هس راع لد 0 الاص < ن ازوكو َحاعلار ارسال نمد تابقتبكت نان مو تابع 2 ١ نبه روع

 اقئارادتنا هرب نامي نيك ت لف ن اف طلغ اد سدي نيم نسنوطفكومل دونك وكري ين لوب اصازساراسي نريده نوزك راسب ل ووش بصي ل وشن داس نمل و ه7 ببسلا لآ دنماف
 |ااؤسساام مورا كسل ١ ليلو ل ل 20011 ءابلا عجب نمنلا كيما لللل ةمافس غال نين نانا اوك رسله ىلع تا اع اس لاو

 حملا عا نمي تابت لقد اكانزمل لسير تابتعط ىزنا فسم اما نبل ودراضعلا ند ارافعتسالاب بذا ارشلا ساي نسنوظفكو ا سلام صا نت وطنك ل فوك )ماب نوطغكس ايكن باو لكلا
 ازال لو كايت رو 00 مراصلاالإ ناطمك هد |ورعضور كن لاذ رانا ناين زا سال نانو هدد ان : 01 وشل و الاء ؤر نين كى رطلا رتب ننام قرف رشم تب لل لور ورشلا نالوا بالا بعاد لاشل للسبوعن كا ندرك خلو بع ادني ك0
 لريعنلابرلو 0س" رما بورصا كمل اذمل عاميات ماعلا منيت عطا لرش ةواعت كرت )نعمل |و عاطل ا ىد لايم هلاك يأ ما

 تتعاون الو نيل نع كل. ضان | ندا  ئذعتوى ذ لا تون ىف اك ربلا نيل احا ىلع اب ه٠ ل 0 ويعلق ةدرر ال ادوس موي سلو ارااؤا ل وع ىاعت ارم ان امظدان
 ركاز رم نرخ ا مانا! ديعلا دس ون لدوبي تلقب رن دلاق سايل نبا نك ىذا سدلؤل كا وأ لل كا ءىداصإ ثذناس يالا لدن فوصل (سقب 0
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 . 1 مقرا 2 7 ير
 نبش لسا مرره مهنا ث وزو كا لئلا لل
 لام نك 0 نا

0 0 210 7 
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 اماني ال يبس يلا ولا تيل | عراذإ عل لو رددت دل يلم اال ىلع 207 ارق تك كلينك 7 1 امس لا داير
 ون ل سم موكل كرس لل لطول تاب وشلون ا) 1 املا مادا مل
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 ب ل عل 0 0 ”ادعامو لوق كي نكرلا ترا نعمل نيا شل 7 7 2 27
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 خلي مسابت انة بيلا لازال الو ثلانا ةيادلا ظ
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 ايلا ب ل ]سا ار وتسو وأ ل١ ا
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 و دا زدنا ليج بلطي ملا يلا لاقدر ليبس نركز يو يوح
 والا فذهب نوغيو لسااف وتس ل اهنا لاسر انلاولود هيئات ١
 فلل لص, وراها ثذفارل وذم سلايل هك ل ,ل عشا لسا
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 ١ لوس ن'ارلسراايو بو وحسلا ىلا نم فنازو ع

 قيال ورشا لع 8 0
 يا انلاىلا ثدب مالا يلع ناو نأ كلك ناو هب انيطوخا
 انا زفت تسلا حمو نيم ل لات يلا للف
 علا اعلن يندعاروادسسل عل ب ناارلجيال تلق دبا ميل
 ناكورما» كاسم لزني نأ نيكس نك ب ونت ملا نال تتسلل
 »ليت فير اي دارا بذا ما نيج لدار او
 مصوقندإ ل نالنلا تلق ن أذ رم أك ارنا لدن 00

 ما فال ل سرا شا لوف بلا نيذلاد املا ناكل اورج اطر [شن نيذلا
 تان طوباس او لمار در ا
 ادمإ بطاها نفت نا يكل هللا ذا تبشر / نادت 002 ابي
 ل ملوقلا عم نرش ام نا 0 هما لس سلا نبق 3 لس ىداص» ابيب كا طاغ لد ابل نم
 لال“ ل ا [ينلا
 [اقوإ لئاقم اهم لاقو سارع نبا لاوس ل هلل ل, ابيزا برا إي زمو

 ام ا بل أ لاعداف لاقي فال ما
 لوقو ىرل عك وك( شنو الاول لعشإ ديص ىزلل باطل و
 ل مفطخإلا ل انبا كاك م ةلغك ىو 0
 امسعالا ب رياوتلا مك ب ا زعلا روس فن ف قبلا قاما و روك ملا د١ بازمول
 ا 2 00 ةدماو حفلا تن اكن إو
 ايرللول حلمك ىداصو لج »عبط اىلارومالا نعل وهف فنإ املااءاو يقسم
 ل رار رواش رقاب دا

 ةلك لم دوق | ديمودو ولا يق غل زي | نإ نمو اهوثرم و وعسر ا نغ
 ا ١ لمكة نايل فيل يا

 06 0 3 يل ا له ىداس

 لايت لو كلوي ا رول افاد
 |بارجوماذ 1 هلل ىدام »رشا ديني ريا كا دم

 و 0 اما دنع | ةرعاقلل امل !اباجعددهد

 0 ل 1 ةط
 0 وسل سدا ا

 ا مرر ماو نودماكأ» 1 00 ىواصي

 1 دعب نمنيذلإوممأ ترامبا» زم 0 اوم
 ماهوبد هري 2 0 0

 مالثا لوقو رمل 0 م

 ايوب ل عنو يأثر لشي قدا ةالضا معاذ 7
 كف هرتو اد تبم ن ب ناو مل يملا هلع :والوالا لوصرلا لك انطعن

 ور تي نذل لاعب ل ن وكروت الكوخ ارت ءامورش الا

 نافيا متو ىار اذا يياد رمل مهو نب" لص عال مددب نمل
 ص منو لك د دقي مو ورنم أذ ف ادأيشم ورك اذان اسالا
 | م ثا لاش هازال | مراوا سم ديا 7 و 00 [رذالا لاك اسبلا ماغا و

 ا اظينلا ةهشبازل 0 /

 ةس مادبا موقلا در نحمل اان لكورإ 0
 ا 01 ارت سر ايمنالا هاا

 !ليو هز 0

 24 اهاوراك ر ووعس نبا نأ 2

 اللا زال بذل لانو ابق للدالة! ضي زال سا نمسا شال
 ل لسلا و عملا

 را 1 روك لا سن سي ىف ةرعادو ما ن افوطلارب# نان علما ا عيانو وأو الو

 0 «10 بير اب يوتا لو بهل رعت الز ا رف داسفلاو كما لكسر ارطالا لبازث و دانعلا لكافو رس يراه دنعاذب لاقانن مالا للعمل

 وطحأ ا[ وطعلا نال 0
 نرلوأ ىو اوال نان اهنس مدت

 لوالاو ايمن الا لسا ووعي ىل اشلا_مضلا 11
 ل 1 نم بيف لك برازر استجب بام يدا يل للا هسا | 2000

 ] طار لارونلا للان دبب هميم ند نامالا مال ركلات
 انسيسسم  ييوس 0
 بانني ليان و دلضو أولم ضال فروت ومس اوأ لقيلا بخ
 نيران وسيول لاين ولن وانضم
 قلو ديل لص قتلو أ جوع ايوب زيبسلاو 1و هللا ناريس
 ظ نا ام أنبل مق ةفز سيرا ا

 يا ىو نقلك رعنص ف نيرا كلف اوم 0
 0 اوم دريل ل] دكل تتار ليتل بكيل رس نادل
 سومو ذا داو عنا و عاطل رابع م لإ تيا لريكلتلا كلذ فن عنب

 550 ظ : رو 1سم داموا عيا امنا ذأ |
 (ًمىلومنا ثول اضج لوقل 570: نوقبتسي 20ج تدوم
 5لب بانعلاواءايضلإ كلذ قف روكيف كلت باهذ ببس نويل[ ساؤي دلو
 ليحوتلاب وعنه كش ني مكبرولعإَنداَتدا و نوب ينل ١ م 3

 لك احا لحمي ١
 هّللاَّنأِ دج انوا لن نإ دموقل ىسوم لاق 0

 "افتار, أمك عصف 0+2 نيج فل ناقد
 0 اص موق 0 دون دوهعوف داع جون

 2 و قدبف دصرع تييضاولا جلاب كت ال كرز مقال
 2 / هاميأن فتن !اًواقَوظيغلا رش نءايطعاوضعيلابلا ىذا از
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 /ٍن رز بم اكاردصمو تبيبملال ناك ى لا دوم ورازلا عج ل ورملا وو انك نب ازعلا نيم بيرم جيك رم نلايريبصلا و عربا |: يلع ناي وسلس ا هآائرببص ما اع ءرجا |نريلع
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 ماموو ردت 0 اى ملمع ل3 اثلاو

 ذاسالادأب 2 عيباءاين لست © ةلئاز نمأنلأمان راسم نكمل اوس ىد ملا ىل 1 : اهئ بلل 0 0 ه0: رم نه هن كده عتاب ا 7 00
 م ا ءاراي تشو اف ىارايلا ايمو /

 00 ]سيب |نظيمملا قو 0 0-7 7 ١
 نن كزأ لصق ءأ اوثعيل يحلاَلع ولع ع و هللا نإ غيلع ىايرز 0 0 بيلشل الترس 71

 ٍ وجود د سجل ا 3 موو تفل 9 10

 ر 7 ا ميج ل تلا
 سك دي 2 اا لازل لق 0لط لك مدع او لوعفل ابغى دعك لكس و ولاا و هل 0 8 00 ا !

 ا ب ايضرشاالا لأ بال عمبا ني فاعلا نايلظلا ع 21 لادا ٌنبئدارءم ىأيا 1 0 ووبشلال زلم
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 -_ رست عو ربا وس... هف ل هلادالاع نين ادن نيتسما نوكيا زويد دارت مفاد لو عم
 ااميضر, بدجت . 1 فولو حسن راف ينعم ىل ال عمن“ ارض ناك ودارت دفا لما وعلا نملبف اما

 2 ا وس 7717 11 1[ عام لإ ل ولية 1 مهنا ىزلإ عما ثنيان ىلع ل دت ثيئاَتلا رات نال ةغداف دار فا زوجي دفا تو رق 22 2 ١ عرار هلا م 2-5223 8 ا ل

 لمعي مح الو هللا ناسحت ]إو ىلاعت لأق باس تبني موقي موب نينموُملِل ىدلدد اي ل للوالد ما
 نراضي | ءْيِف صْخْسيمويل ب ازهإ هر مئ رم لها ن”نورفاكلا ه نوما هر فصول مارجالا خشي ىذلا داك داوبلا» فايا نسايم 4 متل ارق مت و مرل ب ازيا ني ما كد لها وم رو فاصلا يو يم انلا| | ب فص مارجالا لخشيل ىذلا الغلا داوبلاو فزملا نسايشم نإ يلا نمر

 لاذ نيو رسم نيَدِط مغ يضمغب ملف حتش ىا نال ورعب صخش لاقيىرتأم لولا مالكا لالدزمح طءانرك مجسمآمءانطف فيلكو ل هلل كراس" م مه سو ١ 5 . هوك ضو لو ةارجالو بلق ىف ة وقال انابجن اكأذا داوت نالف
 سود ف تا عزل للتل ل نينا وفار وشل ج يس بر ا |

 بيش سيق لجل ندا ىلا درتد إبنك لعنبو لوف ةهقلا ٠ يرن ب د وير الوان ا ايفر مدلل الع ن1
 هل ” 2“ نادل ا ْ لوقلا سا لا مسني و لوقو خلا لقا و دارا ثم اقباس وقل لءاقم م ادارم ا ملط نينا نسم قاف“ زل بحصة ةدئان نك ركلامايندلا | لس رو ريكا نس لابجلا ثم لوزن الدعم ناك ركن ا ان قلاع تق نت دهسا 1ك هيوردل لوتس يت ديسك ب

 ب رطمادر زول وفم ندنفالم قيل لرتوخبأ لءهل ن فكلنا ع رديت سنا زم نا هو لسوف علو
 5 2 5 رسب 3 0 00 7 2 ع |دخ اولاد رق تالا فلق رولزملا مار ن ملم ملال و مفك ا
 اودارسا ثيحيم كرم معاص ىلا وكم لهو هربتحزملذ نأ غلا ىف 0كم كَ انيمب أح | للك لولا لد لوقو سمكا ى لارج لادزا تلا ةيسمزلا هد دادلو نا

 روق ناقل 2 يوارجو ا ملع قا جشرلم كلل لدؤتو ءيءارحاو ةلييشوا هلق ّ ل 0 و ل را
 ا! ارأ ة رلرم ددد ان تا“ 7 : . 7 3 ورمل 2 ل د ار لإ 1و 000 7 نك وازام كسق سا ةزائ قءاؤلاهزيو ثم

 م دارملاو مهسفنادلاوذيالو هيَأمحرال ىنعملا0لاَبحل 7 أَنِ لول مظعناو ل ما ا باداعةولا وايضا
 يس نار 1 م ءا > | جيأ سه. ١ جإ |ةددشلارادؤ لاومثاىذلا كس دتبوا ميوكبر م ا ص دأو سلا ىف قنا ثسيح
 متغبّةءأ سن ىو تابشلاو رارقل افاق ةيبشلاف :السإلا عن امشليشو اهتقيقح ليف 01111110

 مسا ريسلا فيطاو افاشلا لوعفملا مرقف روفكن ينال ىرسصتييف لك نهرب ىكملاب دارملا لي ومه سكمويظعت دارملاو ةففنغ نأذ لعفلا عفدو لوزتلرمال

 0و لفل قت دب لكفنب طالما دعك ةيأذلا ىلع »ساني وه م م ,. ُّ >2 2 07 0 7 >ئء .

 كه

 ءامردصلاب بوصنم لسرايا د هد ووجودصاولر وتم را ئاثلاوافيتكل ءافلا

 "قامت + ةراقلا لرب لدقااري ساني ىا
 28 هم ايفل سردعو اب للك يرق لن 6 فركب لشد

 رص م | 0 رق صل ١ مر ا أذ 0 7 راف اضتملا ني ل اي لصقل سرد 0 رعو بص” سر هدييو اك سمع امج هور
 ثتارصنلاب سيز كلع و لدم هللا است“ ناوايو ف رشأب ىلوالا عونا 0 ا 7
 : 7 00 لاول . ىةرشاللا يوسي | فاصوالا قو رياندمباردلا تارب كلرقكت اوذلا ف نوكيرقو ريما ليربتلا وأ
 ضُالاريش ضرقلا لدم 2 :ركذَأ ةأصح نهم ماَقَيناوذ ئش وجبال ب يزين رسما نس 0 3
 ماا دفلك مع نم ع رك ارم | ءاكرداباابج ضءالا نس يضفارفاصوا لوبت ل يبث تاوئسلا و ضرالا لدين ىف
 نيو اذيي لح ىف امكتيقن ءاضيب ضر لتس أدل شيف ةميقلا مولوه تومسسلاَو 1 و تماللو جررع اف راف وتو

 هارصلا علاق نيمون سائلا ني! ما سوو يلع هللا لبص ل ئس شيلد ماسم ىورد

 نيالا يمر جملا صبترمحاي ىَر و هراَوقْلا لجاَولا هزل روبقلا نم اوسخ ورب 121111111111 مذ
 017 0 2 : لل يويوروعمعويأ |5805 26 6 ردادما» ب ذ نبأ تاومو ضن نا
 ٍ !سلالجلاوأ دويقلا6ٌّ داغر , || قرب يطايش عم نادو شم نان دق لسمو و ىلا ثيبدح ا رازير عملا ر يشيل هدي طخرم ابدع تنل قتيلا ر ىف اربطلاوا رو دعس نب
 3 1 ١ ١ بيتك 22 نى درادارعلا دئس لاقل وق هلم لا تاذلا ليدبت لينا نم ينتحل نا

 2 | 2 هوجو أولت شت ةرانلا لاهتشجل لب هنال نأ ل 0 011 ا

 و ارق فوضو اسم ف وسلو اسب/اور اشتناب ءاهسلا لد بتوريفت امناو لعرالا
 ثا ى درو وعسم عربا ىرعو خا تاوئسو ضرا الدب نيل يو اب اوبا ابذوكو اق اهشلا
 اضرا لربتطر وك كد عيطخدم ااريلع تكرم ءانعيع نصرا ىلع سانلارشكب نع

 00 بسور نيالا صوت ةرضاقاج ١ البلاد طاملا ليز سوي سائلا كلبقرما قاما ق_ نع قتلاس لاقزلموب سانلا 7” 0 ع 86
 0 ٍداَسَي |عيرس هلل تار شوريذ نم تَبَسْن ام سفن لك هللا اوزراب قاتم ىرجي] ا تافصلا ىف نوكيدئويئانر مباردلا تلدباكت ازلا ف نوليدق
 ّ 2 بحاص نعى طرتلا لن يلج لاو اهلك ترريغداهتذا اذا اتا ءقلكا تلد
 هد 5 و ذوامف اهتم دبتسوالا رايه نال ربتوايلاو ضرالا نا راضيلالا

 ةرملاو اي وتسم م وقل ا افصفصاعات ل متو ب رايشا عطقلو اهتيدوا ىوسنو بايسلاكوبلا ىل ايل ايجريستو ضرالا ف شكو لب اىةرهو نابل قرم ن ويد اهرؤل بسب هسارقلاو سمسا سدت ايا ولرث ايتف نعضلا| ؤقن لبن
 ل ضن وقلم” ايشم عم نيدو رغم لوف هل 3 حرورا» منعش ىطر لينكد اج اك بستذ نسر وكئزامسلاو ةرجءاسلا ىرد ةيصعم يلع عقلمل ضف رم ضباب ضرإلالدبتفرشح ا خس اوفقو اذا ف لذد اباد لدبت ةيناشلا

 نإلمقلاور جانا مد ةفناتسم نكي ناز وجد وريم م اءاد نيئرقملا نماباو نيرا مابا لاك ىلع بصن'ل يفر بخ وأ تم وإن لارطف رم متت اسس مل وأ عليم كا» ند ايشلاو زر ضح نا فير ل وقد نوقرلوبف انايشم
 م نإ طق لو هلل جرا» اهبنغدتسسا ىنعر بلاط ىلإ نب لو باطفما نب ءدق اهبو إس ناار ةماعلا ةرارق ىبدءاطلاسلو ٌفاقلا حن ناطق تاذل هيف تدم اهيرج بس ذيل برا لالا رب لي طيف نوم عزت
 سمول مهاب سفن لكو ضا ريغ امه امو او زربب نامت ف هللا ىو انعيب »م صمت اك! ةوالطن ديحرانلا لبادولجب لطت دعسسيدرانلا يف لعن شنم وس اوتو تدكب برجا قوهذو ا رلا لبالا بانيه خط ل بال نم بلر ايوب
 8 ةرسسجلا مدعو رؤعضل لاهل الزره منكم ناك الدال ةرزرقلا ىلع عملا نإ لص نانا ةدارقلا درب يئس ا مكرط يخدم ورل لق ني فكذ» بسلا تمرين زب فلذ مي ليش قلعت بل ردقي دقو هويطلاو
 انا داصا م !تاوطسل ا دا(2“ دي[ للرب عيئاشلا ةدارقلا شارف ل انلا لولا نكلو رف مو ىثللا ناشف رو اشرت ليث نيئرارقلا عملا و ترشسمو لل [بحبا نم لور ركع نا لاعكاو عينا شمل ىلطو

١ 



 17 لقئفوطعم هربا دنيا ل © 0لس ىداصا»رونلا ىلا تارظلا نم سانلا جرزختتيلا هانلزنا باتكل وق ةروسلا هذ تنخا رقذردصلا لظزونلا ور غيل ديلا تانسحلا نم يلام ىل سانلل ٌئرالما زب ملوث هلس
 ملوقد ماشسلاد ةيندملا نيمداورجلا نا حررشلا ىف ىلايسرجا ةدوسل وث ولحس جرا ةراعسلا بتاره ك١ سازلل لوم غلب ب سا لطالما عبر دصم حر إل بسلا نا ىينص ل صتو ريغيمب شلل وتل عرراشملا هركذ اموت
 فطحل عراس امنا سا ىتفللاراذتلل سا فطخل ف هه. ىواصا» امص دصق قاتمو ماشلاو يندم ا نيبدادوم:اريف هركذل اب تيدر امجالاب سا ةيككرل وق هكلس ءاعامجا سا هجيكمل لوا جا هسا يأ ىوعست عسل
 معلا رزقت نارقلاريكتتو كر ارم لا ىف و ندب بو فض ةدايز عم تاةفص ةداي بلوق مالا ىف درعتلا لجالرعاد نآرقلاو بإتللا نمدارم ا ناك ناد

 ب-رتسلا ترص
 ”أمبر

 0 ةدِيلَمْلاب نيت الهابؤ 0 نونجمل كن

 |عسراملاب او ييبلل ئشم ىل ار ؤكتللازربب براب رمل وف 4
 نر ا ا ىلإ نع اهرفره ىوراذلر انملا نم نيتموملار ثنا حرز نيلت نا روبشملاو لاى لاق ني اعملا لا عيزشلا رثعوا ملا مري ل و عكس حرورا» تقواسسإ

 هس 1 لالا عطر وم علمي ار ىمتالاو فوزي ل وعنم ل شو يرد سموا و دريل رعطم 2 رت 3

 ىكا فوجب ناعما للا وروي مفوصوم ةركمام ليقوا م بازعلا نماومب نبي“ 2 ىلا ١
 جروس نيسأو اكرل ل و هيش نب اهلا» تبنو نكك اوزفكن يذلادو تبر
 نيكس ىف انكوأ ليغام+ ةرورصل ظنولو مز ايخاللا ظل ريا مكب انتم نكريبتاد

 ان لف واو لود ف مارس كوت الاكل ورد هللا ىاوها ثنا نيريفامبا 2 مهذيلبتل لزتأى ا اسم
 ٍ ملازول اال وسد سم[ لوقعل باص نالوا ظعتي لالا ىف لل تلو دابليو ان ف اشلاو رع انتم الا مللجبا ميلع لد ةاهنلااورفك مزاد دي اههد سا هدقتلا دو 0 : 00

 هش اك ثا, ( :رلعج ناو هن ا ١ هلعج نإ يي ون ورول ىا ةداولل ع6 8 ش 2 6 5 -- 1 ّ

 0 ْ ْز ك0 ْ 1 , ش : ١ م | نوح دلو 4 :ححلاةروس ١

 و نفح ةفاضالاو نارقلا ولا تيأس ايالا عنه كلي كِل نب ودارجملع | هللا تلا
 7 5 ف م

 ضرفجتلاو ليرشتتلاب ميز ةفص ةدايزبفطع لطابلا نمقحلل الربظم0 قييم نارف

 اذاكر ىف وزجمدازكيا وطير شلل نولي نا زويد نيكل اكول نمل اق السار الل

 انوزو اسباب نوكز لنحو ةجعادشالا نك ا اه رصأ نابجدوا ىزوجماو اكول مل و نارقل اذه لبشي لاين للا مايا نت لد ققاخل حير (بريل نأ قلا!له ك]نب دره اينللا ماث | نمرارت_ؤغصنر لذ ققاخلا حيمج ب الا ٌرط كل زب ةمرت اينرلا مايا نمر ايفا فصنر لق 71

 لوعفللاو/ل واما ردصملاازب نوي دنيعو رق مدقت اهل

 يي 777سم

 و 0نيوايسم ون كو نياسلا لا. ومها حاونيأع اذا ةييقلا موي اورقل نيا ضمت وب
  |نوقيفلالذ مهدت لاوشالاّنأذ ليلقنلل ليقو كلذ ىفقمهنمزكي هنافريثكتلل ب

 ا مهاينربا 2 ةمتموأ وءايانمحم ايراذكلا كرنا وهز 5 ةايلق نايحا ىفالا كلذ اونميقَح م له ]ا اادازأل ف هللم ىواص» »يف لاملةداداو لكلا قطا نمل رهو فزجاباءاذاجتأ
 موا ةقأع 0 َنوِملعي ف وست ناميالا نع كريغو معلا لوطب لمحل مهل غشيم هو

 لبا نانو لها سيرا رق ةرئاز نم انكلهأ امو لاتقلايرمالا لبق! لف
 ةرئاز ٌنمٌقيَسَنام ابك لهل دورغ مواعَم

 معز ىف نآرقلال يلام ماسو يلع هللا لصوبلل كمراؤكى اولد

 >7 ةكيلمل نانا ىرحل ىلح يفلت لات لاق للآن هللا رنعن منار غلا نه
 ١ نيرخؤمم نبا نعل الملا لوزن نيس ىا5112655ب مابي 12

1 

 يفيرتلا ليدبتلا ن0 نوُظِفحل هَل و نارفلا كين” لصفوا ناوس)ال ليكى
 27 اضرار 17 ا . تبفطوس 5 2من -

 مدي ينكرون والا قرف عيش قرالسم كبف نم اناس | لفل: ص قنلاوةدايزلاو
 كيل هللا لصولل لسنا نطو كب كبوق ا نهتسا نوعي ياو كال وسر
 5 نيورجممل ارو لخرت كتلوأ بولاق ىف بيزكتلاانلآ دا لشم ى هلت
 كه 10 نيل فلا تيس تَرَح دلدوواسو يلعهللا اصونلاب هي َنٌونِمَوبْحَل :كسراذكى ا

 ماس ' باب الع نحصل يرام دالؤشومهءليبنا مي نكتب مهي زعت نمي للا ةنس
 لاا معاك مانت بمرللت ا ىف ا «شيرقىا

 و

4 
* 5 

: 

 لييلقتلا نيم عرر عملا لع لدا ذادقاولقنا نيت الس. لقتل نم [جسح
 ليغ اىلانيالف ينم | نم تارطظنلاب سار يزلتلل ل قولد كا قت ىلا 5

 أ ناو ىندنا كلوقىفحكيؤوِضلاَنَم

 بد سوم اهلا ىف هآريثكتلل ب رول وق هش » ا, نم لدبي رزج ىل يدوي 3:
 .- تاقلابنا بجاه ا نبا حررشم يفد مالكلا قايس نم نادافنسي لت الو ليفعتل عضوي كور يثكلل تاب ارملا عطوم ىلا هادا يكد ليي مك

 ريضل اب ليل باف ١ نلام ذ اذ سا ةقافالا نامزا ثيم لي ايئالرثالا
 سل بل

 نامال بسلاب عليلقل | نلامرالا كلت ىف ريتك عقل ىنقلا نا ل اشالازبو نشبتمملا نال
 رزكمما ليلقل ءرلكل يقو سوم اهلا ةرابعو لما ىلاذك يبوفلا نم: فلاخت الذ تشبمدلا
 قايسم نم نادافتسي ليريدكلالو ليي عطوت لوا ثكل تراب بنا عطضوم ىلد الو
 ريف ىاابط اريدامل وأ هلل »سرت لجرا شمالا ف ةرتمل و هلط» ماركا

 لبئرااجدصا نارايتغا كإ ملاكا واد اهنارج اظل ويد |[ دعا صدا هيث ولم ب :
 ب اعلوامر قمر بتراولا لعبا ىلاثلاو الع اهرب باك فتور ورجل او داهلا ا رمو لاك 2

 لب للف ادواولا نا مماثلا ةريزهواولا نا ىاثلا رسولا ةمززل لاح لبا وأتم
 هزيطس ةنتال ننإ سايقلاو يقل هفصموقاو حماد ىرشرلا لاق ديكات فص تقاولا| ١
 قول كيل ىطسإول ناو نورذنم لالا يرق سانلبامدرل ل ىفاماهنيشدادلا| <

 هنسالا لاوتالإ نمل اع ىف سرقلا نم قانا امو حماد ءيلاع لجبا مولع بات الكل و هللشس حر »بول هيلعو ل داجو مب يلعديذ ىف ءاج لوقا ف رصولاب فصلا 5 هن نورتسأَتي 0و
 نورثاتياو لوف هل روعسلاوإا "ايلا لبل تقوم لإ لسا بااتنارإ نولي نا لامأ ©

 اردن حلاو انؤللا لس حارخ [ا هلم لوا مالا ثاو مولعم ءاإ ف زمن عسا

 لان ربا نا رت شح نين اها لوث لوما فا سا نوب بئامل ون هل
 "ىو نونبر با لسنا ىزلا محوسر نا ناوعرف لوقلارب مباقد ذل فيلع
 رقد ةكالمل ايات يول جي الا وركذلا يلع لزن ىذلا ابي اي ىف الا نمت اماولاق مل
 سي اشلل ور كالا لزنشام لوقف شوشملارشنلاو فللا ليج كلذ شا در

 نيالا ىرما فزم يفر ا ا 7
 تموين لوألا نوب مارق ناف نيحنوللا ار عامة رارقازب و طعاما لزم ل حالا
 كسا ابل ليلا هس كلل فلكل ةورشملا عوجملاىازلارسلبو
 د لا نم كا زمب لسا بازعلاب ل قو ىواضميب ها ررككك ع ئضنفاو هررق ىزلا مالاب
 روك ابن والا نو رسف ريف ةبير ريف نماهقاو انباشنركل بازعلاب كرفان
 لرئئزلاابيااي وقف م زرت را الدرب تآلاانل زن انا لأ هلم
 م اظوفحرلزن ىذلا ده ءاو عطشلا لف لزنماوردءا مبلضركذ نك انا لاق كلذلدركذلا|
 “/لدبتلاو فيرقلاو ناصقنلاو ٌةدايزلا نم ترق و لكىف لئذ اعود نادطايشسل
 اوشن رايعالا و نون برلا |رظفمت اننا |رطفح ل وت مل اف تمدقتملا بتنا
 نوطفاكملاناوملوق لعبد قو ظفحوريكىلا نارقلا لكك مل و فيدرقتا حوف اي هنت
 !نللرط قرتل آر يغوارشمبلا لق نم اكول ذأ يآ هن زم لزنض نإ ليس اليد
 0 لطصالا لوسرلل يفر هلا وز هاوس م الكل كل قتال اصقنلاو
 ىف ىإ مكهالدكات نحن ظفل س١ ديكر وق علق كرام, دب بهما ولو
 مينو نبال عذو مسا نينال نيبسا نيج الا نويل لصتغل لعشر ينو لص
 نالواينلا,وبيلق فرن زصتوا ل وق ىلا ىف و عبيط يم الارجل ل لصفنلا هم لهل

 طر 0 ظ ' مستو امرت اذرجد | دتبملا لص و1 رسم دعب عقب نإ مرر ل شفت ييطاي
 ف لكي يديتلاو فلرختأا ايف لد دن ةلزلا بتسكلا رث اس فالك وطفل اناد لول لست اوللا ىفاككأ رتبم ىبان او نيك نين ابنا لص سل كو نايبلا رود ةرابعد ها رعب” فنصمللا غشا سلب رغربت
 سي عروب لعيما قرولااذاف سانلا عيت فحاصملا نم نايزلا مآ نآرقلا فينا ىود قلي اف لب ةرعاو كو ادصاوافرترنم ضقت يفي زبر نرا نجلا و شالا نلكا عج نسدعا ردّقلا) كلذ نم الظونح اف نقلا
 دس مل ف كلل نايسملا حر ور »ريف ةاهنلا نان قتشو اخت فؤحو نررقلاب كسمتلا لقاعلا اب اطنكا لصف ىلاركة يبا بلا رابخاو ىاغ الاد راش الا لسا سانلا عري مم راك مركزي الف برلقلا نم رقلا خت مفر

 إل هقفتملا عقرفلا بد ةعيبشس عيت عيشلاو ريغصل فورم ا ةفاضطإ ليسو عقاضالا و حرداشملا هردق ىذلا فدزجل ا لومفملاتمغل نيلوزرز عيش

او عشوم ا رابح ب عفرلادانغللا رايتس اب ربا نابجو ابك ف نرليف لوسرل جىفص وح ناز وكو اي لوعفم م الا ن وكلا زوجي لما هذب <
 تي ل" ةررسقم لاو ىب الاه تناكاذ

 نؤزبتيباز اكألا ملف لطلا» ومي ىواضيبلا نم بج ذم د قرط لع هقفتل



 ولسا تالا نس وريف دف نكمل قالو ضوى | وأن ورووس مق نى انراصبلا تكس انا لق حلس حر ود'؟ ور اصف ى ١ اي صقانلا لادفالا ركل منسسأكةرورييصلا عب ولظلا مولعل اركب ىف لائارلظف لة هل
 /تيرمالواهداقااعحلاقننا ببارنعا نور وحسم وق نك ل وق حلم » تيتو رظنلا نع سسبتى اان رامصبلا تكس مل امن لوق سس وماقلا ىف لاق حيدر ددانووتو جس اغرد ترون | فش سارحالا باب نم تدس انراصبا تركسمل و
 ,ميف ار ىلا لوصتولاو لرشرلا نم - 1 ناو سك ١ ةذللا ىف حررمل ااموريل و حيث ىداص»» ميولقلالصا ورك ااولعجو لذ نعاوبرطا م انيولقلا زواج ملول رقيقحالماارإ لق انراصإا تدساما ولو قل م عملا ورمحباب نيا تس
 دو كلقلار وو مر

 سم | كياشي دسالا ناي هوزبد نوبل اورلذيازكا ابرزعلاو لك ادد مل روث تلم عرددا» روربلاب تسمو ةييسانم ار تبع ااظرنحاذقسوايسلااندعجو زوقب قالا باكا ىف يلا شال يد مالا نيام

 ىلفسا ماعلا صاخنشا تاذرصتت نحب املاك لفلا يف ةمبوتملا ماسالا هذي تناك الو ةيربلا فل ل نل يمك لك ىف عقلا لكو بطلا ىلا بطقلا نرم نال اهتو ماو ضرع يجرد نوال يدعاو لكل وط اهيربا هزم علك
 مذلظلا طسو ما قلد سيلا ورك يف

 اين رسال كلل لفل( لابن وكرتع مشل | نمر غلاما ةراركلا ةو للاكر اهيئات بكا وللا ىلا سمح | نااكن لع نلا ىوقام .ةراركا و ءلضنم لا نس ىوقا كعافلا تايغ | الار نام جروربلا ىرقا دا قو ةدايسلا طسو سي لاال ةيدانلا
 د رقارشم اكمل اولا رستتتس بأبو سس... نو ربطاد سس ادعت بلوم لع بنوك سم اهب اشرف ناك وابل
 متلبنسلا نم ىلا ناهيرسلاو اربد اقصاطاّيج يب ا ولع اهإ عروترل أو ةماقنسالا ضورع
 ةطسصٍ'بالقن الاريرشسرمنا نالو ةسملاي ةدداياهشاف ملبلسملا فاطكرقلاكبطردد أب نال

 ريالا ديلا ا
 | | و ايلاطم لقا ايإ) سمى ريتا [ىلارسالا لوا نم حرورببااولاق معلا لمتنا

 م | لاي لرش 0 يي و
 مسأ لبق يجالو دهعلاا ذب لاق قنا نيتي ارزم لكلا ونجمات كلفلا نمد ىذلا بف صتنلا ف
 : وأ سيرتك لكلا تا خير ييسقنلا ىف ةيجولار ومالا دلس نت ارومازا فكرك ذي نا رعملا ُْ
 رس لذ ثح دحلا حوش فشلا كلو مولا نيعاضف ةيسبلا مر ازلالا يشماع ىف
 يلى رام و رانا يف بارشلليفتوا عبلو/ ل ف هك كج كل ذل ن اقزنلا

 مديرك كا سنن اطييشسملا ىلع غي ىذللا نلاوبجد نيرسغكن يلق دصا حر داشملا ١
 ذ لصغر علمت ناطيبشلا بيصلىذلا بالا نا ىلاتلا لوقلاو داكم برب ١

 باريت نع بكمل وق حكم لاس دمارل صفا ب ايش اتيبسو بولا
 حفر لد ملاعملا يف اذكى داوبلا ف سائلا لضي | رغريرعيت موج بك سا لكل ؤر
 علل لطول تبل خو ل دوج الو ف وكي قل وغلا نا ىلا نوت بج ذ نايبلا
 لبا نم ةدموما عفو جملا راؤلا نول كدا ءل علغ لك + نوماوداسفلا

 | ماعلا اذكى داوبلا ىف سانلا لضي الوغرصين نون جك سا نونم | عب و
 بفئاىصبربشتلا ىلع ةزإلا لكسر قو لصتالا ىلع جوببسلل يتلا ءايلايرل ف 0

 ملوث لش كا لع نمو لعارف ال لك اعذ ىف دايلا نع الدب حقب ةزعإا لا لالا و

 لو و ايشمالا هذه ىوعفتنتم اف سا مار يبعلا نع س نيئزا ممل رتسأ مد
 و عر - ناشالا ياخ ايو الرس اوم جب قازرلااناوارل نيتزارم و صلال
 د ياعم اريف كل نلعجو لبلاك لك لك دا لس احم لك فطحلاب بسقنلا لف ىف نم

 اهلا ميداداد نيقذارب ل مس نيبو لشياعم ملك انلعجوا نقار بد مقسم رم ل ناعج
 ماني تازرلا وبس ا نا نولطتيو مي قري ميا نونظي نيذلا مداه ف يلام اد
 تفطعلا ب ارب نمل كرر ولي نا زويل د كلذوكو باد ديا ماافنالا يف لظري و مب يا
 داع ار الاردرجارسيسمنتلا ىلئفطنملا] ناز مل ار ورجاعسيسمتلا لظس
 يول رشا هرجولا) هس مم اخ اند تعال سس نم ناو مل وق علل ريال أبا

 ارشد ار يث اهلك ايظالا دابا عرس نس ثبت ايف هازكلا ىقكب تدارأو تردت

 ا اخرا حواري
 مع انفم هاطغ ا ايس لرْسا دارا نمل بتر ةي انكعتافملا» نما.ؤلا هديب نم
 ناكملا يبد دنا نرخ عرج ا لا نمار وف هللس ىواص»»بابسا لبس قم

 ٌئرايال وف هللص لثا» عرراشلا لاق كابي انه دار او | هيف ني ىذلا
 ؟ ابدي الاشالارفوجمل باحسلا لت اهنا) لئاوت حرايرلا اتلسراوو كسا تحن ار حمسلها و مس
 18 ملوث هللا» لاتسا غال ق و كرا عورلا ميا بر نطو تلج ةقانلا تمن نا
 نحتو قعملاو لان روب قمر إ) تميم ا شيراد نم اتسم ثسداو ىف بلل ليف ل راو
 ومب ام لك أنار هال كور نواعم ا ندر املا نونش اكملاواعيرج نفك اخ د مب نوقابلا
 فريك س لايتّسا نم ألا ندعماس مر ماد نيثراملا عءايق ناف مرعلا نزيل
 ةسو موي لكى رابقلاصاوباثل كلم ا ناب نونقوم مويلا كلما نمد ادن توصل
 تيبنوانلامبراؤلايانئايلوا برلق ىُي نفت اناو ميجا تاي داتلا ىلو مظك لك ىف و عاس

 ملوث هلح : اننا اوتيل يدوجودانفرعب نوراولا نوال الج تاخن ةوطس/م وفل
 و ىزيرتلا ىورو ميرطعو رراجمو سابك با نعى ودا زك ا نا نم مرق ناسا
 مقتل تلس زل نين اكون ره | نلا سيخ نبا نع ناب نيا حنو محلا ىلا
 ةدقتاافوفصلرسابع ىسءأ نعم لاحلا ىو تاز بر صببل عبر خا.فاريلارظم الثا موقلا لن
 كلسأ رقفاذامىلوق هلشك دلال وزنا و تقولا لدا ىل رلصملا ىعازوزلإ لاكد ةرخاثملاو

 حر د فو لزج قحذل لوط نم حار فتنس يتلق لم نع كيرطو مدص
 4.0 برد نربرايملطساوب تفر سول يسرافلابو تناًأرح فص نونس/ل و نايبلا

 نكبااالوق هللش كرارس»» ليتم انتل حل اونرل وق ءرسفير تسل عذب وصنسوب ناجلاو ري
 ' : :ه اولا ناب! لاقييدقو سيما ءا ناهلا ىف ةداتل وق ضراعيلالف سيملا وج سايعن با نعد را
 «,يضت ىل و لاف ارتررج اد اهنظوا كل انقل ىلا حر طورالا لج /اعور ريف تمنت ىا ةينعيع داق دئاذ نم ىسور نسل علسمل لمتا» سستم نس الس ايفر ين ع

 حا مرو لو رئاوب نيططرتتاب | يح

 ا 1و
 لمتلا منع واآجيورب ءامتلا ىفانلعج لولو كإ ذانيل_ ل ينج 6 نوروحسو مو نخل
 5 , الاسرقلاو ب رقع نازيملاو :لينسلآو لسببألاو تاو ءازوجلآوروثلاو

 دز رقعلاو لمحل هلو يملا ةراتسلا ةعبسلا بكاوكلا لذانم ىثو توحاوولدّلأو
 بلو سمسقلاو ناطرسلا هل ؤمقْلاو ةلبنسلاو ءازوجلا هلو ٍةراَطْعو نازيملا وروثلاا هلو
 و طول بكاوكلابييرووا للاوى رجلا هلو جيو توحلاو سوقلاهلوىرتشلأ دسالا
 كما فطخ ممل َقَراسا نص نكلالا موج نجت طيش لكن و ببرشلابهظفح
 مقل واهانطس/ دل رلاو هلبخيوا بقنبو) هقر ضم بكور بانر
 ةردقممو همك مدلك نيود اهلهاب كرفت لما تراونالا بج يتلو ماب
 نيد اق ماي رضسل نكركل نادجسو بوبحلاوراؤلا نعءأيلأب شي عمق لنا
 ةيمِي ارت سعال وش ةرئاز نام نو هنيامهقزربامنأ و ماعغلالاو باوللاو ديبهلا
 دزأو أصلا بسح ىلع وول ةمر قيل ْلرتامَو مسازيتاغم

 كي سا ع يح ا -

 6 نور ديب ابلا ىف هيفاَوفءامَسلاَنَ

4 
1 

 هنأ و «وؤمل يقسأؤ رطم 2 باحيسلا ءامتلا نم لَو ءائىل تم ب ىلا معقلت
 00و01 نو تيوتوَيح نحل ان | ةمكيديإب ئازخ تميل ى ا َنزََ
 : مناور فتسملاانملع نقلو قاخلا عيمبثرننوثلابلا
 وه دب س] و :ىبيقلا موب ىلا نيزحاتلا صلت سما يلع نفل ومد نر نم
 ٌلاصْلص نيمدا ناشد نقلس نفل «قلتج يلع معنص ويح هن دوه محي
 ريختم 0 نوم حوسا نطرح نضع اذا توص ى ا: صاص هل عش ساي نيط
 ىو وسلا: نوما قاد لبن ى إبق نيف قل سياباوهو نجلا
 نم! : 25 سلاق ةأرئ ذا هماسملا ف نشا ناخد الدان
 .ييؤسا ذو 0نولست مح ن2 لاصلص

 م ب ب

 .ء.ق_5895 م3 2
 داصف قوز نيف تيرج تذل و ةنمم

 مير

 | نجيف اناا ةرخ دوج 0 نب نجس ةلاقف مدال فير يلا جورلا ةفاضاو بح
 ةكشالملا نيب ناك نجلاواوهنيب لإ نا ديلان هيف ف نوعمجا شط يتم

 م عمي ناديلا بتنوب مه اسما ىف ملوث عطس ىد اذني !ةديدشماركاران مس | ممل ان نلف هلل كدب نيطايشل وبا ديل
 4 ناد روفنم الورق سيد يف ةايحلا تقظاىا جال[ هذ ينقى بيطخ

 ليالى ا دطقسلا هس عت عقد نيرع وب لاوعقف ل وف لسع ؟ مر اشلارأشا لاورسا تيب لاقي رشا يدرلا فاضاد حروف الو حشرة ايبا وابكي نع ةيانلوجو از تدايعو نايبلا حر دم ااذكبد كرارملا ىف لضو لشرب
 روق دارا نها لاذ ازا ناك قنا ووجس اوما نا قاثلاو نياق صا ازيد رسالا نويل اذبرمذا قتتحاوجسلاوج ىلا لاا لع بل عطوبال هسا داتا مل اوف كسل كراس ماذا باؤج شال ءافلا لضرو لاو ربتس ا ندم
 نومي نلا لت ا تكن ىلا لادا رع لاق ال يفر لال الا عردر بعاموعت زل لاو لأ ل ذل نط لن يتطاول
 ءان دلك ءاو رجح ٍ "لا اناا لان لانا 11

7 1 
 ةفرم نيم نالووتبايوبيصل دقو خراجتلا لاق ةدصاو تعفو اره ل حل | نزرهلت نوعمتا ل6 فرخ[ تنقد يف داو ليوم لا ةرعاو صفد اورج من ا وجو لايحا

 :: قدر سيف تنقل ىا حصحا» عر اجا: نحسريفيل نوعتاوا لكبا لا ىلا رك بضل كلا نوعمجا يضر رإز لصتايل هيعختن والو نكلا ىف رينو قملا نيك راي



 100 ذاتي سبا ضنا ىف: سنا ىلاهت لاقل, 6
 اهب علام نا عملب ل خزيلو لساورفبد دا اشرب لو ءردغلا ب اطخالر وضحا ب اطيقلغ
 7 1 0 0 نذير دوما لااا لا
 لي نار ناقلات رصيقتلادلك طراق كلا ميرال دس و رن نوت اراد ار
 ا 4
 0 يي ويوروشنلاو ثعبلا ميمو وع وم كسل و يبا را بال اشولا اشو يبو بدبس لازما

 ةرثا رجل أ كعنمام تام سيلا ادت هةر ارمني سونا
 00 نسيجسل

 عم نوَت

 لاصاصْرم تفس رجا نال ىغيشيالل جسم
 رق دورطم نمير َتنأَو بيوس :(]يقو تن
 لاق سانلا دن ونعيمو لإ راب

 اقترنت لدا فنا 2 14 00
 مخ 59 2 و ءأملا 0 ١
 ص ب ينل الرف هياوب ممسقلل أب و اونسأب

 002 اصله لات لا نينمْولا ىا0 ناضل د
 ا ةورزفا 30 رمل ةقوطْل معَ تي نينمملا قوي

0-١ 

 لبا ص ا 5 و

 ناو وشمل سد اسلاو لزب للم ايلاو نب ا اهنم بابل قأرطا با انا 1 كعم كمبتانم تول ط لوو نأ

 لأقيوأبف ىرجت توديع نيتاسبوجقل | 5م وسفم بيض رجم
 0َنيِيِمأ اولخداوا اولا ءالسعموا فون كنمنيملاس ىأ ماهو دام

 روس قل عمه ن«لاحناَوحِإ رقحلغ نرميهر لص أم نعزسو زل لكن
 347 م د سس لوك ]دل نادل نضجت لاهم رالي لاهي

 3 نيمو داير قزابامنأ 456 0

 5 لولا 021 7نار6 ةأرسا ند 0 0
 انهى 3 0 5| ليشراجيمزنم ةثالثوا را يب
 اْقْلأَو نوفئاخ ع 0نوأَحَو ةكَِمة ]اوك ايما ف لكالا امدرلع ضرعأمل ميه اربا لاق ظفللا

 قرا :اركقاساوهركملي ىذا روت كبد لسمات]فنتجا لجوال
 ئفؤاف مق ىآياةسم عم ىلا فيش نقع قعرلولاب نومصشب لاَ دوه
 1010 بج ءاهفتسام نورس

 مف لاق نورفاولا0ن ضلال[ جرت نو ابشد نونلا ركب آي لالا
 نيرفاك نيم رجم موق لانسر نول نواس لانا مكب اند كبطَخ
 تارا[ مهن اميالكت 1 نعم مهوجنملا كول 210 الهالطولموقىا

 كل

 0 ذرَمكالدارانلا انئرلز بانل د النهي ارى ادع نا 0م
 لق ميسةوف تا ةوسا بذلوا دايخ نساو ا
 علل ىداسءانب ب ةرط تيد راض لي زم بوشر لاو ميم ا متأ سصقل اوم ردك يطل
 ماساددقم ل عثروا قاعات لب, كفل لاول ىل لاك لب ملف كلل ”لئار وعد ليف رماو لت يرسل ولا كا لبرج

 ارسل كال فضلي الس ضمنا ساما باطن لا لاعتنان
 فيا با اذزناد جيانا اول

 هلع 0

 0 تال
 نادم بام(

 بلو الدب صار 0 1 لع
 دديمالادارلا نا يي ايلا تعو نيدلا مو ىلاالا

 6 0 0 0 00 ا يلع اللات ات ال

 َُ 0 ول وعلا ترا ميل نيزخنلا اف لاقل وثوم ايعلا
 ترا مايل ا اا 1 0
 كيا لقد بواطللا: را هرتبلا تومئالتلا نسم زئنيفدعا
 1 ءال ملمالا دوتنلانعبرلخإ توم تنقوونو لحل تقويم
 2 درو وصون ل وا غب اسر انف نامذ ناس ةيئاشلا هئفنلا كسا سس نيش ال اى

 1 ا كيوان لاثخ د شاب تدر لوا اسس
 ملت, يما ابرووتدوفونل ا يلضابدم لامير ءانبدببد اول امل
 ا ا عريلط تنو ضن ميلا تذل لا الئاولتردب م هر لد سلا ظنىدلا
 حيل لم دوابقالو لال هديك 7 مزال نش شل 3
 يع اراا لكس تنس لئاوا علق فال نر ا ا
 7 اءاشلا مو هأىدابعنإ وف حير وعسلاولا ل وكل سا
 اطلب قيل ماعتنا لقال ]نإ باكو ةردقو ةرث#إ ناطلم
 نو نبصاخ لولاك اوم. هيدع نسا ل اطلسل سيل شاني نيصاخاو لع
 0 ارو ىنليلاق تاتبنس نابل ع 0
 اان لالا جاكي التل
 كاان باردا لال ضي ابنعجا 0
 بالا كمن للاق 0 0 ابني نوي | 5“
 الاتطااكضاال اد يو و ,ةابلدا تاكرد |

 م فلاقاور 4 0

 هاا ؟رر تاتو ران ادور 2اتال
 ا ئئار نيالا جرارلا و ورمل غ راد كيان واصلا ورعول العاز
 نيل/م ىوخبلاواكحاللىنعلا نكئوراز/ن يان جا اون شم ريدا 0
 هدا هدا اسرل رك تال عارم
 ئزلاو ميوزعاوب لوقلاب لاو زو اعتاب ل غلاوغت يذلا إلا ناسابع
 طعاو قم برملاب ل آلاو بد امانا ةرهاذ ور رب ىوقتلابّل لوب ىا !ناومرلع لدي

 10 سلس كال
 أتت زوك نسل قدس نك رنا جرم ايت

 رم لالا 10 زلىوقتلا عاونا| م
 00 لا نوط نالت اهراس ليغ رخل زن ص كراناي 8

 00 ذ10آ1ذ1 ذآ
 دنلاسا ىلالا نضل جرار هلع 1

 الدي تسيل نسقبل ودرس نو يدانع رد لو 2 بك
 اهيل املاو فاضملا ضيلو 2ريلا 0 آر ةرش 1
 هاتر لعل اذلو تانج 1 الاعور 0
 راقد وخال رفص نول وي 2 اغا مسا ىهلاني لام لش لم ةااضيالام
 تك اورار نجزم لج 0 نرورل ة هك ؟ هيك ةيسرافلاب هارعم رسال
 ا ذف 1مل لف نع ةكود ااطات 1
 ا رسااريأاراب بولا قت دمم لنا لكل يو زخم لو لم قتو
 00 للرد أيلا مريض "قل اتوووعسل !ىلو

 ايلايوص ا ااهسارلروف دتخو ليدإ راحل قار هد ماده سر بارد

 لكرسْعَلو ذك ابهديصانو كوز ونمو تطالرو تر [هدئوولل ب يشتم نكرر ىلإ
 اما مغاد كراش ااا اسديماانإرم ناكدنب ا جدروأم اججودما
 نلا او دلاقا يوه لق طج ييذحلا م زو زن, ان فيوم
 , فاو لن جاذ داتا بالا كو تاذا تام اال
 رنا اراب غانو لاراب ولئافلا وفعل | لاتلاب غل ابو وفعلا ةقسصريك نو
 تريل رزولاناا لالا ذام مرا روقفلال و لمااو فلل لافر اثنا
 ةاصحللاوا نيف ةلمريفا ب الا بازئل اوبل اع ناد لاقل كلي رهف

 00 اوبشن + ليو الم كرام, فز اوءاورا تون وليل انآ هن نئيفتسإو وشل )و ىللازبسإل كس انيايركذ
 لمست ي ىلإ 00 ةواتشاللباو ةداوسلا لل نيث قلي ارو ل 2 ا كلذ ع |مراوارعج

0 0 1 0 0 0 0 0 
 رماد رع
 ةرئعوا اتم

 هرمام الس ترو ل كرلع
 ا 7

 عاتب لو | شالاتلق نلاعس لاعبل هلل لو قاح ا هانرشسف وو ةروم 0 مالم دركؤ كلاولاوبابوصنل كيو ايم ”ماردم ار وغببوصنؤبف اظفللااذب ى
 ١- مسالا اف راناشا للطصا» ل ذ ةراضبلا لكل ةدايزاكا مانا ا ىرأكلا اهيفتساطنقل سيل اعتق ىف نامل ةراشالا ىلإ لا جلل ع 0

 < لعملامتر ل اس ننام نيفادا 0 م مالسلا 7 0 تذلوو ملال دل ةراشلاو ادمان 0 00 ءلعاو ىوارضيبلا ل و ةراشملا ريت خ ناش



 اوم لا وأذ انربا للا صاوت وقلب و يلا متشداو روصتررقلاذاز اجلا يرتد انسم انردقرلوق هل

 داص»» يسافر ناكواعول قل
 6 لو ورترسلا ىز ليل رك
 قال كرام 7 ا

 وأيصو نا اري انصو عش جرب كالر انيعوانخيرمت يضف ىل اي 4 0 .

 0 ةقلاكرم ل ىلا
 تسيل ةرشالا نال ةراشالا الذال زنق املا تس وج ناضل ل

 م | ءالؤترباد كاف غنج لع صاطبتو عروطقم ريشا ننكر اف لولا لام
 كورال سريدب قتنز

 او وعسل ىلا قد لبي |ىانب نيكوطقم مب عروطشمر وكيف مسار الوم
 م ادق ع حت عروطقم ىفرييفلا نمو را

 110 ينو ل ا
 1 ياو بيتدلا ف الغ لانج جصقلاو ردا لسير مجاب لكامل مالعا
 ١ لادلا مو ني احم مددسم لاو م هلل ىلام»

 0 ؟ | طلعو - (لازلا هدب باوصلا سوم الا ىف

 لعشر ةحافل عيل ايسر 0 ملا يرق بواارلف كبل
 رابرسفلا ندع اف يريضتن عسا نييلاعلا نعل ف هلع كون لا عوار
 2 اشيا حاف كابير قع كل ايلاع تي احا كاربلا صدر ةرايكو لك

 ددقرر متل امفا نازارئووت قف عير السلا لع طواو ىرلاهرو ! ذب صرسف

 د 0 ا و يوت تمعس»
 2000 ًارمطولاب لاه زايرلا ا سفليمو نابي

 5000 /كاابرعا جد ريف زمان نبال
 توارتبم لان ذب وكي نا لاتلالدبدا نابل ايد« اوتو وتاسا

 ئ ل 17 /اهلاب مت نب الو

 5 5 علم ساب لين قكرام !ناهسا فو اجر كاو كايبدا لد
2 0 1 1 
 2 ادوبل مره

 2 9 000 ايار هلا اواو جورلا فوز

 ونامل ور عاوز الابل أو عع ملا ورعلاو
 اء لاق لسع يلعرشلا دصرشلا لوسي ع ةريررم ىلا نكي هدر نبا جرا ضنععملا
 0 كرار هر هوي دع وبكت نلع
 اوجد كلش دسم ىنلا ارجلاعتاشا نيل للوف لش
 تحولا 0 و / م ادرورمبا
 لالا لمامشو راف زج كال 101 7
 0 جس هلك رضا
 . ارآلب" ةروإو ب صم اللا يلع لير نلا كلذ
 ناكو اوك تداهم احلال شم ناب يترلط كقو سس رتل
 م بما نيم انببلاقد نيك“ ًايوطقمالد١لاق كل ةلفارق شا نسم نق
 دابا |يصلااررعا بازعلا نم عارم شلش دو ىل اعتدال كلت علا ا
 للاوحالا وزب ليو ليك "راها داتا بل 00 اا او
 كا ابيث ةيلرإ تاكو 0 0 ةررس | يضتمدق

 تان لجل هلع لش ل 0
 تل ليسا سر دحمي ا نريد سانلا راسب

 سا كلا تاما نامل 3 [ دانك لد باي لوا
 5 روم |ىطسب 10 0

 ا ا 00
 ا ير اس ىلا قبلا انباسبداملا
 لا م ل 56 ا تيار ات فو لكى
 نما ع بسر شم

 كوست ارا اذ
 س 0

 م 0 ا” شيخ ل
 ولام تال لارطل ب ديانا م نأ ا ماعم يب ظل مو ادع
 ل 2 00 را ا

 لالا لابجلا ني وتحيا ف اك ل و ملمع ىداصادعاو وسر الاب ير هنا عموري تل ل اتعيارعبا اج لس ىقابل سلكي 1 او
 ا اجر نار انبوس) لا نان ل سنا اي

 ايش ارلظييزي وأ 1
 0 نكن الا دبكل اق
 و ايرتم وصلا عطقي نديم ايبثم نود

 رسل هع جر ”طوسصووب ةرومىف تمرٌونو اشم ةرضن ةصقلا هب و (لبولازلسر تراهرقلو لجتب د هازل هليفلف هسا م اطول سا

 اني لوم كرار شب ف طلدلا تاز
 ل ءاجدقد مق وريئن لمت اريل ىرعتاب اباوع نو ابوك ماباب لت شميت نيس ىف أ( هن ورو 7 ثيترلأولا هك مزج ليل نم عطتب ل وف للم
 بم بيلا ن امل لائ ارك اكولو ضيعض ومو نارزرلا كلذ قهسا كورموت تيتو ا

 و اضاو وطال رايشلا نا لامر
 م 0 00 فقع المرور لا نم الام لعرب روس و

 اورسنف سو ميئالبادنع نراوترثورادعب سا طول ل اراه ارفق لس ىداص»»
 هسا نو

 موت تنل ىذلا بازولاو دو كيادعا نككيفشتو لاو ورس غارب لانمي ل لجل سانب لانج هسا#

 ك2

 211 0 ظ

 توسل طول ىاطُوأ لا ذك ةأهنكل بازعلا ىف نيقارلا نيريْلا نعلم
 دن ميريؤ دوق ىو كَ كسيْل اي كؤرعا ل00 3-0
 سل 000 ْ ٍلِصلاَنو حيك كر كندا وب ازعلاوهو ن كش

 ظعىرالت 2 يا ةازشما مهري دا عرشاو
 2-22 لوفر تاهو كيرلا انيحوأذْيَضَقَد ةماشلوهو0َن ومو
 راصلا# الاطولمرقوهو موس ةنيدم# دموي م يب وبلا تسال

 ةضحافلا]هفؤاط لاس توتي كا 0
 لحعفب م 0 0 ١

 65نيِلحفمل ! 0 ١
 / لستايلعملل هس يعم ةوبشلاءارضق نمنولسرتأم

 ل هدي يل ةلمردلفنود دراي نكي مسيل كيايحو ىا
 لال يدا فنانو ايوان ايلا ءانل هش نيمثلا ق ورث تقو َنيومَم
 ٌنارانلابزيبط نيطق لين راج مولع ايرطمو ضيالا ىل.ةبواقم أ هطقساو ءامسلا

 . اق بتعلا نبرظارلل هوو ىلأهت هتينا رو لع جالالد ال روكلملاكِل ذأ
 5 )م4 نوربتويالفاسردنيمامأشلا ىلا شيرت : داق ليسا طولووت ىزاىأ | |
 | رجش ة ضخ تل يومان امل ىففخ نإ 0و ةربعل يل كلذ

 ارشب مهانكلها نايات ابيعش ميز كتب0 ني يطل بيعشمموقمهو ندم برقب أي
 0 را م مليا طوع ف تبقى را

 كتب6 تاس ايوة مهج ا شلاوتنيدملا يب داوم بفض [َب
 : تا اة ليسولاب ئيملاؤدبكإ شلل سرلا قابل
 !نيَن ويانا كوأبف نوركشتيال
 وع 3 ا اامق ابصلا تقو

 ةعاَشلاّن إو | يال رو 7 8 م ا ملم تاَمَو لاومالا عمج

 "نايف وار تزال قي لايف اتبعونا للام لاقدر
 للا ىا فلا مث ة اق فارعالا ٌةروس | ضللاذب ةرابعل 7 )و لسكل لك ابء الحا ةرفلا ب صوصللا بتتنو |بارادعالا بيت زيدا نينا لاعب لام دتن لو عض لأ
 لبو م راهسلا نم ةييصلاو ضرإلا نم ةديدشلا
 م ايثرلا لاح ةدءوب هله: جرو يريصم نو ازوكو

 سكس لا هسا "وزر اىلاو هسذلا تكيامجتارماظلا د ع سما ملئو صوم وع ام ادال ن ايبداةبباظ ها 7 لاوعالا نذ نوصحا انس نال وق هلم لب



 دي ناتنتا شط وق خس نا الو زن 0 انيئآرّملو ملوث 6
 نمر تاي رتل ارق قم او كلزنذ دنا ليبى انتفناو اهات
 كنا يمال تا :الاحبس تييمل انا اوووعسلولارشلا تر ةد فو رص نب ديعسو لالا

 0 دارج ليرلا مد لس رج اط ايي تسيئر أل ءانا سافل
 !نآّملاو ل اذملا عسا ىو نارقلام ان اون ةرير/ ىلإ ناسا هاور ل هل ”رتايبلا حور

 معضد ليم . ليو وصلا كموق نقرأ, مقص ةملعبد- لكىزأجيف ةلاههل يال
 ضلك نق كبر! فيسل تسلمو وس | لهو كيذ عزجالا ضارع ارعل

 أنمالناخيشلا هدد يالا ىولسدرولع هلل لصلاة قلي عبس كنس 2
 ا مل فانصا سلو ةيانكتمام ىلإ كينيع نلمس ]0 ْ
 سا 7-92 ]كنا اجور كج ضي المو 0 رو
 لع بازل لرد البل ياه لزيدأولل بانر
 0نضع ميلع ةلزنملا موتك اَناّوقلا عج نا ىدابصنلاو دوهلا ف َنِتُع
 ةكمقرطاومستقا نين لاومكدإ 2000
 يي دس نقلل مضعب لاق ورالسإلا نتسانلا نوبدصي
 لمحمأي دبع ع لص 0 نّؤأم 219 ة2 يبد لوس نول 0مل تاير ىف
 م دابجلا برم لف انه نير | نع ضر او هضماو هيربجل ىارملامب
 و ةريغملا نيريلولا وشوفي مهنمالك ان كلها ناب كب قب قسما ثان

 . | نزلا ثوغيربع نب دوسالاو باطلا نب دوسالاو سيق نيىيعو لِئاو نص أملا
 سل سو يس يي واج بل وثلا عم نولعجي
 لص قيِض كر[ لعن قيقحتلل نو و مهرها ةبقاعم َنوملَعيَف 4 :وسقوماو تراخ
 كامو سرت بيشه سلام 50187
 / دار حش 1؟نياصلا 0نو وسلا نت كلو ؟دمخو هللا

 ةبأنورشعو ناثواهح ل مانجا يكل حتلا ةروس
 59 ك0 تت

 قق|تاىضألا ةغيصبقاودعاسلا ىاوثام ونام[ ىف( ل زن بانعلا نوكرشملاًأطبتساأمل
 . د هلام تكا يدب: شال عقاو هنأقونيح لبق اك كوبلطتد ولحسن لَو بقى ةعوقو

 السم نيت ىولاب ولأي ليثراج ى اكلم "املا لزنياراغ هب 0 نؤكريتس يس لعل

 نسف الون ةرسفم نأ ءايبنالا زامهو كدب خف شن نم ىلع ةردا رد ارب

 0 7علاسلا

 رمل ايف لف | عصقرل زل فل ذي تمي خا زكا ٌةروس وث كلف خد" ةداما نة

 اهرلكا حيد اف لجو اهبنم 7 را كال فاو تبا ار قدا ناو ةلغطما تاب عارف لوو ست
 ولو رع وللإ ريكو «مالسلا يلعونلابة زك ادوتول |بازعلا ل و:ز نوطبتسياو اكو كر افكت ا
 نير /رعواب ب رزكاد اند ادري مال حل هدقو ارق او مولر ىث ةر ابعد ايتاوزق اننا

 فتذلو لات 2 رشا الكوم ىلولا ردرلا نوار يلا يفت و بيطخ ا تالا الارجلا تروم

 و انلست ليس رلا توم ىذلا حورلا سل: 1 | قولاو نأ 00 0 حرورلا اقم نيدلاى موقيلو لاب

 2ك دروس لاف مارياو بيل ور |نم عراولا ايف 0

 06 امتشا ين 7 0 املا ىبرل وو 1 ئواصر» وخير
 ١ ١ تكم

 لرب ىلا ا رك ارد ير باعخلاو اريل نورظسسب حصا وسل !لوو لفا قع ىو لاي ماشلا ل
 عَ .ارفطوةدال تاز يس فكل لا تالا لبلاك" بش و ورولاامإ تيد امرتر انا نس

 لي ل, كيزش نب يلالاد ةولر لك رك سا ين ائالو تايآ جس انا كيكو

 ا تا ا

 ا | ءروس ارضا حلو ممل علا ع

 كارلا لث نم

 2110 زف دم انصلقت» انل عفت مانصآلاف بازولا يب نئرولومتاب حرب ننا ن

 / 1 0 للنور ئضاللاةد اا وي 2 0
 بواقلا اف نارتلاوا ىلا ردرلا وللا اسطر دماولا كلذ ناكاذا حبب دعاولاى ماى دمارل/ )اق هر مو ليرجبكئالاب ديري سامع يزل اقل جتا ا« ة ريل لسيلوصرصن هول اداو ادق /اد
 ا حله س هدابع ناشي نملك رام رولا ندا ساعد كيان دلاكذأ 7 1 يل 0

001 
 روب ايد يلاعلاوباو 0 7

 2 ووزن بلس و رجلا نم
 تشكن اق لفات يس اكس لاذ م ”اوبس يب ل

 لولا ينصف نييفصن مل اوت ثلا نينو ديعلا نري تموسقم ارنا تستلم
 ا 1 قم رم لزفات لي اهو ثلا ؤسن طالع

 دو راك وكلا نما انصا سام اهاوز ارو 0س ن١ بك فلا نوعبس ٠
 يزل ثلارمالا ف انصا نم“ ايري الاناث ءامال ةريغو سرجلاو ىر اصنلاو
 كاذب يال تالاكلاو ل اضملاو ن ًرولاو ة ولاا لاتيشلا
 خلا مولا تيلع تيلع ارق ديس ادا ادد ل ضن تيب بو لاك موا ا

 تمروالارضعبباونم انررتتلا متنلا يزل حل نييشفأ بوت الكم ىورلا»
 رةايضيباوزلو ل قفاو او ةابوتلا اون ارو رلاف ل ار

 لاكي اننا سايعررب!لاقد لبي ننيراصنلافلذلو ميد فللاغإب | ١
 ل درعا ليسا لوس, كامئالا نكس انلا نود سي: ل قاماوستفا | ©

 نال اونمأ شيب 0 داس ددومع اننا تاياورلا
 0 0 وسلا لاكن 0
 ,و ةروتلل ّقفاوم(رضجلاولاقو ضجءاورنلو ضيم اونمأ ل او نيش
 0 وقوم ضايع نب 0 او لط ابو نتلاوومشلا افا لاو
 تتامو ول ياابو زاك اومسق, يذلا ف هك
 ظ ال ابو نولوقل ا ص باوغا
 لو هش 0 !ىومنءاف نم ةوبنلا شي ىلا باخ!(
 0 ديو فام اياب نادم
 نا تال لونا جنو اوسلو 1 تهدد
 43 اي لساعو ناجالو سنا رن كلاسي الزيف لوب نصا ةروسل و افنو
 "0و فيس لب تملا

 لدار يعتا لش لود كالو زز بجرم [مصاق ملل لش
0 

 كف اولاو وشما (يدصاق لو لحب اكداص «:رابغا ف تاب دوم ١

 عرس اين كاران ةييرافلاب "ادار اجب كلم ارا ١ نديرو ارم 00 ظ
 هزفنو مرج لم شماملو م حردرلاودوعسلا ل نماي ارب ارب ركن اذا هلا
 اا او ىو 2 ىر 0 4 و يا

 بتال وانربايشلا يشأ نا ترما مك هلا لس هسا لوم 1
 با 0 لي

 رجه سرؤفتلاو تنقيل تيل لاق لوف امن 91 11 7 00
 فن !ىلاراثاو باطلا نيرومالائي ارا اشاو تاءداعرلاكت يراص قت
 0 اال سيار ىرع

 انتا قت ا 0 بزي ايس عي لع ةرجا | ع
 9 / 92 ٍةروملا نريلو مك و و حللس «ىداسسبلال

 يقام سيق ىدعو ىلا علان دما عب باطلا يووم
 تلا جو بزي رج ايمس اد م .. . ل ث وزاربع رومالا» ثاين

 مستو ا نادك سابك كال لأ دإو م ا وبما لاقا ربت ادت
 أيل نير و تسدولاب تاب بباوب ا وردبب ل تطسم ىلإ نب يقع 00

 5 مرو كلوب 36 تلا 9ع م امي مالسمالارو

 هل رب ناسيا لاه يزل ل نيلصلا لو هلس
 تر اي يم ةةلع م يعش ونملا ندلصم نم
 |نا نايحولا لاقو دعا رين تحال لد: راو ىو وأ رع جم الانضن

 ادا دعا لكحل شيل سا ل لو تولاراس ايسإ

 2 اهب ابامالعا توم اب ةدايحلا تق وو فشل ل هزيل ور 0

 0 ماليا ريفا ةءانع لامواف
 تاظيلر تاز فتاه نان جما .رديعاو هلا نا باوجلا حاضياو
 0 راسنا ةلادلا ةردسأ هاذ تروق ادا ايفون
 تيضالل] الام دامو لا زركو 5 0 ةولعلا ٌةراّصلاو وف ثلا

 آذآ

 ع 5 هرمناملا ا 0 ارمالأب هدذلا سوم اقلاقاورفتا



 لشن ابنا ىلاراشااّقم سا اوف لس لكبر شالا ناكل اففللا لتس اجو انالا قف ف الع ةيالحلا تءاجورشااالا.ل ال امك ملو اال انلر لماقيا الزلال ركل نط
 | الل احا لث بس 4

 عردر ءرسيالا علضلا نسراوتو بزرسلا نموا فشلا ناي
 رم يلع شا لج ىتلا ىفا ءاف ىلع نبا بداح لا كاد دو مايقلا راد ايندلا ىف تموستتلا هيف حار لك فسيتم اع
 ا 20 احد »جلد يق اىنالاو لو هع رفد بين

 لعب ساد ادربلا ةرم ضي“ افرلاو نثر اصان بؤ ابن
 وا ا راك ةبإ 0
 دل أس تي اشيادد ةيسافلاب هازعمو ىلإ شنوا لب الارو
 0 0 نيل ا كرا اربد اجب
 10 |” له لك ١. ةددالاد د الل نايبارر اوشا نمل

 0 باس ارتد ايار ولاا مب لارا جام فار ارزللا
 0 0 ؤرسعلاب نشلارضلالا
 0 ب بو ارا
 كالو ننس ول لود اننا [ريل للف 2-8

 مرت 0
 ميال رلذا اكل كلارك وخيرلاو بوللاب :لط و لإ مولا ٍْ
 سا اتا ليرد ساد ياا نإ ماي
 ل1 نزاو بوب ساي ليك اول رربصلا
 0 ا نلانارلو لع
 ا ل فشمو مامن لال هرز ادحب لا 1 امن يلا برق
 تم ل ول هنا عخومإ) ركن نا لير تر انايإ تقي
 هم فلا بتسكأ نم 7 لال كالا لاا رالعا
 اسزانزئري امنع لو لبا موك ىف سكر اكسو يلع شد ىلا ند شعرك
 7 1 1 200 س
 1 انأرإر ناريلو 5 .
 لاسرة واتاذأ د تاو عرار
 1 ا طم اوال لات شارل ضيف ل ووو 0

 لو دايمهاددسسيمادغرب و ةيئانلاب هامل سجس دست ثلا لصور
 رامرلاو لصفر ٍق ارطلا ناي تالا هلك !امددصقى موزيلا 1

 لكلاب ؛ادصمدصقلاو ف اضلا فزع لختح او سيرسل سي
 ال بالاسلا سول ىذلا جولادمعقي ذاك 0 2
 1 ابل يل اش نك سابا لهل ل
 2 ات الهوس اداب ادم

 راد ةفسوا افناتس/توأد تب نو لي نا حسد بلاس رثع
 نيد وبوأ تبا 7 مون نم اكلسا» ماكنا نا عمو
 01 هب لَو اظن ال 0 زئاي تاع وخل فر ناوي
 0 اقر 00 0 ءاب كل اتنلودإرفالاب سنتر رام
 ل 1 0 اب يادوب ذل
 اعلي ننال نا 1: الرارتلاو ليا ملزدرل م لل ىداص ,٠ رعاولا »ا لع
 0 را 0 ١
 0 !يرابنلاو لي اومو ربقا لطوطعل و هلل ىواص
 0 1 رس نر اعلي 0
 وصلا ل ةدش لاب هديت هلق ورشا
 ني اشروبأ لخاحلا فالكل قس ليف ل املا جراحي اصبالان بضم
 هريلابو ليث ايدانبف رئاذتلان لا لاقيت ملا او لقعت ل د

1 10 
 ووهسا يقطع

 1 ا دي موع 00 2 بو

 لات اوبو انايضو زرار الم لع عشب انناهداومداخا ١
 لالتسمالا نال والا ىف الو قدس ا ناوردذ ال اطيلانب َيآورف او 3

 0 غلاشلاو ىلوإلا نود مث 0 1 00
 ريايلاةردقلا ل الدرر تايولعلا نال يل والا ةلاوأربت ورزونك
 تالا وغلا و ملوك ٠ لعل عونا أركل اهنا

 هزات ييسر الاب انعمو ةوارطنا مايرط ب أرق هلق ,مراتنلاولا اذكر ام ا
 + اراينعالاراسخ رات ناو د عم ؛ زنكي عتلاو كيسا دار او
 باكو | ارو تاناويكا اسك زل بايلتصا دعب ناذي اللد لك اف
 امبنيزيت مالو رتل م نمنال شان هيلا ال اد لاو أ هر دا ىرلوق هللا وال وب اضل مانا طا تس اسأل
 نم لاذ ةددطاو عي كاي م ير خال او لبشناب | نيني :لَعن از/هراؤصب راوباو ولولا ماظعب ىرصاولا و رسسو و وعسربا ن كل ماو رص روج اروبشما نامرلارر] ايلا 1
 ل 1 0 1 1 ار انصد# ناي 7 0 انا ةوأتمت

 ا 6 مطسال سرلوللا ماظععوم ليقو حالا با وج ليو |

 رابع وقي نابدن اعلام دّعنريلع ناك ع «ةوصومو| ]وصوم جرب اال اذيبراغا مانسالانرأولا عل قش سور

 لحج ليي اييوقوبقتسلا قرطلاكأيو اَلْييسلاَد صفوت [قكو ةببرغلا ظ
 د ل ل

 داب س١ ناضل قلك وق حلسم + مانصالا ني نوكش
 0 ا "هسا ثعبلا يغلف مالا نبا نم م افلا

 ني ةروسرث 1 يلا يلامس ت تلف ع د ماظعل يشكل زتااب لاقف م
 نوبي ىلا ماعث ل ار ذف سبلو للا نم ءآرورض ىف ميلا لتيارل دي لن ”ءالا نظر عسا لالا و تاونمل

 ب 110 سس كلا م 5 2 ب حبسا 7

 وحلا ضرالاو ثومسلاَّقاَح نوفا نوت انا لله اوهوملع او با زعل

 ةريص ناىلا مويا لق مانصلا ل سهبموإ رب عكا ىا
 ندلاورمالتأق ثحبلا فذ نيب 0و ةموصخل يدرب وخوفا اة ادي دشأروق
 آنس ةلمج كلامج يفي لعفبسبصن ورز عقبلاو ليال رش
 نم ٌمِفََِمَو اهفاوصاواهراعشا نمي دزالاو يسلك نيون يتسم فوايد

 ةنيزل مجال ةلصافلا فرظلا مرق0ن 56 ًتابنوو بوزرلاهدرلاو لسنا

 وة غلاب رمل ىلااهنوجرخُم 0 نوح فن نيبو ىفعلاب اجار للا ىفو درت نورت ني
 قبال لسالاريغ ىلع يل نيلصاو وبا راح :
 قلَبَ اوليِحْلا قنات ديسك فو 00

 يلا بقلخ ىف ايالمعنلا - 0 ايفر اوبر راوحُل ”ال ريح
 بيج ءايشال هنو "لم ةلخرو 0

 ناكني لهل رأ نها

 .ملزنأ ىلا وهمكنمرايتخاب يلا

 و نب ب بس ب

 0 كلفن ذل قنوو باكل 2
 لعافطع بصل, سماره ليَ كلر خسو نونو معنص ف0 نوف
 لب مفرد لاح ين وصل ل ةانتييرفلاو هلق
 محل قاد مذ موكلرخس و: نورجلتيم 3نهَت دا أبرم

 قنادر رفصاوضخاز ده 7وط لفد تاينل» و 00 حن
 نك ير يف ضوغلاو دول هلل ربل مسي ناو قو نوطعتيد نو نوع

 1 وسل ةيَزر4ْتواوجخْيَسَنَو كمسلاوهايرط
 ميرب ةربرمو :لبقميفأ#» بقت ار الاخ 7 كلا ىف 9

 لرالا براخمب هان دب[شماذلب و لاق فلا خراص اهرب نس تورو هلا ل لاقو ( املا
 2011 :ال هم »لج 0 1
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 هدرلردب اير ثودإ سفلرد نطاي سو دار هووم فر 6-2 )وبس اور: جو طيحبو ناو ل نويل ايدو نجر درج اظ هسودزا ساوث د اوبس ملدا هوروأ ضارتعا اهنج أرد سا ولكأتل ىكف طع ةةل
 تعانت قشير لرهد سر حررف لص اهلنا كمداضر شيب ]مودم تغاز لعاس قم ايا عيشل قشر لرب هد وز نيل اهتشلل ازا روبتيلسار يورك تو تلطقد صوتو مو لخش ثا ايس نو
 لو هل رارصالا فشلا » انفرد تيعمتو تصاقإرو زن ت قو ررر تمل" اب زل هش ايدو ادياردديو قف امودس كب الأ اس تلفأيس [.ردزاريظلا) يقسو لرجددي ادب: صاب صه ايا دكه اج
 فللزل راشصا الك باو سىس اور تح و ىءاور ال امج س١ فوز فوضولا عصى اوررلو جلس لاواوتبتلواو رت اوم لذ | ىرت قحل او فوزه ع فطعو ب لضو اوتار امش | ولكاتلر كنار «سااولكابل لق ل طغ
 سيل لم حرراشلا مرتو نلف حبلا يف لعاعلا نوكيو ىساور ىلع نرطعم نونا عم اداب ملوق نسبا » نبورعملا لاق لك مكيف نا ةبرلو وللا لاق ل مكريبق لل قتيركتديبت نال وث علس ل" داخل
 مايد تدق نأذ ىدجلاو شم تانبو نا دقفلاد رغلاو مدا سنا مب ايدارم ا »أ ودبي م لب لخير هيدقن بس انمي دوره يراد اقئالا نيردابتملا ناكال ذا كلذ فس جرزع نلل ى رورنمل

 ملخص يمل كذب ماد مك باسم ىف موجب اب ءادتنبا مب اشهر دارا ناك تسلق ماو تورتيلسر الرب موضفو لشزاك يفت مارفوشمرل لحي ١ باطلا لإ عن هددت 7 أحضر
 براشاا] ملوث عل كدارما اا وصخ , ملا رابتطالو مي بجواركشلا ناكر مريخ
 نال ننونلا طاقس اب او'متشرم لا نونم وفل وأ حك لك مر اكئالل مايؤتس الا نا ىلا
 اقايلا ةديجي مرع ؤحمال مجيذ عرددال ملف هش نعل اهلد» مايؤتسالا باج لا
 ورايا ملوث ل كا أ ربما ريرقت ىلا ةجباع إلف نوعدت يذلا و لوقل نازربخ |هيلع
 نعال وسمو اقدح اكبلل زلف نزلا حبي لو مايطتس الل ىلإ سما نبع أ

 م انصالا ىلا اهرييغتلا ن وكب نا زوو لكلا سس 1 نوني نايإمل و هلشا» ناابزلا
 لبق امباز هدعب اب بوصن* اياد امترتن اا رتعمم قد ىو روشيا] م انص الا نلا س١
 فاو اب ضفالاطاقسا لا بصتلا ل تل نورعقي ندد مانت دال
 رصاو عملا موي لالا ىلا ىدلصاورلا مبااملوقل فرظ نايا نا بسور لاق خلا ل
 2 ولا اود ايعوضوم نث ناياز عزك لوقلااززب كالا

 ولك ىا

 |0 نورك لكأو ةرارقلاب ىلاعت هلق نواوبلطتاواكأتل ىلع فظاوكبْيَِو ةلحاو
 اهيف لعج ور كرش يسر ال نأ ل تباؤ الأ بج ب اور ضال قلو كاذ ىلع
 ىلعابينول لتس قلع ومكدصا قم ىلا َنوُلَتطلعلاَ طلبو تلازم
 نمي ليلا :إ قلاوقرطلا ىلا 0نولتشزمشووجنلا ةعيسو خت اي ورايا, لابجلاكق رطلا
 هنو ا دالة دايجلا) ةعماينوكرشت ثيح ا ]نم هلا وهو 3

 0 0 9 2 0 0 2 رع | اهركش اوقيطت نا الضف اهوطبضت وصحي "لوزا ةمعياو نعت نإ و نونو له رمازل نرورعشيل فر ييضلاب قلك ىارل ف هلل جرام هدحب كيب فاطم تقو ىنعمنأ | 21 ا سا فا يي[ ساب
 3 ببإ نود نم نوري يو ما لساوت نا انال نوداعل 0 | سل ل سك ا 6 كيل 00 24 ا

 ل ارب دماو لا ام نون نووي هلا ءوكنايصعوماراصقتعم راو 00 0 7
 لزناّيس) هسا ل زنا برص زاروا مكي لزئااذاممل 3 هلم ىداص”ابفرلا | ر اهييسصح 22 | هايتس  ىرماس د بروورت هيي برشالفلامفالاو تازصلاو تازلا ىف ةصولا, ف صتم اووهم ا ءاررقترقف ارك مه ' ع مت ا مانصالاوهوهثلا نود نم”نوريحت ءارلاوءاتلاب نوعان نا زلاو
 لوقو لف دحأ تورت طاسا د مكيلزنا سك ايا ليات ورح ريع ناثربديمليؤسورا] تاوُمأاهريغو ةراجسلا نم نوروصي نولي
 اذا مك,يلعشدا لصطلا لوس نع نور فني كم لا رماوصشلا يذلا ني 00 | 7 رو . ىو الل حر سوو 9 2 دوو

 الاندلس لاسرة تسب ..| ىف الو ةياذف ليال ديول وكتم ةدامعلا وغسل 2كبل] بيلا دل ىل قلنا وري ع للعرس ا للا لوب ئه جراف اووف و ىا)إ قارا واو ملتي باو : 5 2 0 1 , ش نيد الا ثيداص) سا نيل 00 ام اًهيلاووكيالذا نوربعي فيكف ٌقلخلا 6 وتعبت قو نبا مانصإلا د نورعشب
 كس بزاكألا نم ولالا و طصايومم سيرقلا ىف ةروطس| دصادايليطاباوأ 1-252 ١ 8755 222 57 7 7 تلم ا[ 3 ١

 كل مهو ةينالدولل ةرحأج ةركتمم رخال نونمؤنل ننلأَد ىلا عت هثراوهو هتافص
 نيش رعزدرفكلال ايندلا ىلارولم اربلا لاح )و اينديل ىف ميءاصا قتلا اللا نان اك ايفو رايد نو يبا ضا دي هللا نقم اكن امإلا نكنو راكتم 0 را رك يمل ا 0 ءاوان تا لال" م عار 7 2 92271 2 77 7

 م46 ليقاذلو ثراحملا نيرضنلا فل زنومهقادي هنا دعم و نيريك كدمات هَنِإ كلن
 لا . ١ 0“ 1 ا 2 00 7

 سال لالضا 6 نيو بي ذاكر اساوهأ وقرب و كرز :لوصوم أذ ةيماهغتسا
 نيرا ضب ندوة ولا بنوك لاقل ونؤ درر جل :يفاعذ رق سد ا, 1 هلك 1 تو ل لل ص ..5 3 سد" 6
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 طقس سات نا لكل رياذبد يذارلا مامالا ىلاقميدازوا لكن ربقاعي ليتل موي
 11011 ا

 آم سبر اسال هال ىف وراشأؤ مهوعبتاف لالضلا ىلاوهوع دمنا عراب قرض

 اهاينرلا ىف موتى لأ البلاب تا اهنم يمل ل ف نال لكس ةما5 لييبعل اسبر افكلا
 ارزوو ياا قل هنو يعاب وقع ركل بنما ني :

 الكوط اديرص ب ذو رفوهورهر ب5 نين نا مجد لدا نوه لمح هنوا مخي نور 0 4 ا 5 ادب .٠ ص م ب .
 ٠١ نإ اونك نإ "أس لا : و ا؟ هيو دز اشم سس

 موضي يذلا رازوز نش ملأ حلم كا رزولا 3 ناكيرش لاضعلاو لعمل نإ لالالا

 7 . م 27 7 هللا ٍِ 27 هلل

 لسراؤرسأسإل يعادل نقدا ري ريصف هللا نق اهلها لّياقيل أ مسلا ىلا نم لعصبل

 عراسمتالاراندا لغناميالا نيد دصو مكر يا ولض ا نيذلاد اسر ل لصبو ني

 د 1:

 ىوررصقلا نقرا نايا نإ ؤيصت لول ل دقاحداطجراسلا ىلا سابا. أ امنا و تم هو ىامبق وفن فقسلا مل عدخف اهم سيف ةلزلزلاو حيرلا يلع ل اًقيلملوف هلسل. ىواصر» لباب نو ءذميالوريلقتلاو ةعواطملاب نجل اننا تيوقعأ | 5 22 20100 0000-2 اا
 امنااينبلا حربرلا تصرب سا الع نب قتلا نيطا مالا ودمتلا نيس اسالا يلو علت
 نيليات حرصلا طقس امل نا عصقلا واول ”موق وز ورف ىنعل ف نسأو كسل“

 ظ نم لاق مطلي. سسا لسا لوسر نلا عشنا ضر ةرهرربب ىلا نى وراد يف بهسلا

<- 6 

 نايتس دوججا نم كلو صقار بت سمروتبا لمجال نشل ناكل كسا اعد
 ا” م سيرخا اهيش مكواخا نم هللذ صقنتابنن نممغالا نسريبلع ناك الضض ىلا ىئد
 هنأ ملثم نيم نولضيلى ماو لع اذلاوا لوعفملا نم لاع طريب 014 بييطخ

 4 1 4 هلع

 نم كومربأ ا مدا ف ال يثمت | له لية ومها ببرطخال ةنققنم0 نوعا ثيحح نب
 ٠ ءاذ ٠ . 1 "ا ييوس 3 , 0 م : - 7

 للاسم جبه 00 5000 ايبون كنا لل نآس ىلع ءليامبل ٌلوقيورحدرل نيمو خي ميقا موو لسرلابركولا
 د ل سول مر وبا رييضلا بو جي ايرسسلاب بلذ لج مب ناكد نع ا عريس : 000 ا / 4

 للتو دمإا لبا لعل سر ايفا وراسل الي سا تاروصنماووس ا و ليتم مطهاشؤ ا نينم 5 ملا ن انتنّوْكاَشَي هكا ني ىلا مكمعزب ءاورسس نبي

 0 امد“ 0 7 هك
 رثسا مالسواشرا نيب الك مالم نيت | مريع قست ترب هما صرعضعم أ 5 . 5

 واما »محو عمر مالكه سس تم |هيسقلا ملدا الو هلسلعتل وقد م/يرسسا نا ليو رافكلا ملكي الرَّتسا ناب لوقلا ىلع مشروم: الملا ناس قئرمل وف لتكت حرارص»» ندرك اتسم هاربا وعرب امرمل ف هلل ىو د
 هس داصا» داق ق'وقاشت ل صازاوري رضتما عم نونلررسكبا فوز شم يرقد ناتيعمس ارق سلو نرنملا رن نوقاسترل وق باز#علا نم مي ننام منعا وهف يل لحم نو ريا معلا ساما لاكش ني مل ف علت
 او ءددزيمسا فوزكرت اعلاو لوضومل ا رتلست نر وري مل رق و لوصوم مكس انوا فوز ميدثاعلا دا ةنص ند رزبوداس لع اف و | ايف عم زبي امو مذلاءاشللا) ضار لمثءاس ]ل انو.ئاد امال: لقوم

 فالآ عمدايسلا يف حيرصلا لوط داك مب هو سا بسن .إ لامع ىلابإا لاقي وءامسلا ىلا دعصيل ىل اهباعرص سونا هر نم ناكد ناخلا ةرابخلا مو طاعرص قبل وق سمع لكا» حرراشملا لراشسا اكففدذك ملا
 ناو ىلا, تيم كد لذاناس بسد تالي دسم ا ريلكأ عرزطلاب سانلا نسلا تدبلت طقسا و متت ميو معا اذ لالا 0 رتورم ا فس أر تقلاو تؤصقف مير تب نير فل وط ناكل تاقتمد بحل ل اقو عاد

 برسل رم لبق ناك ةييرعلا مهنم طع مهن ليال نيذلا مرج مع" ابر نما لبا ناك ةتيسجرعلاب ملكت ناك مبش ناك مال احاص ناز خذ قو ىو هركؤ ا زل تلك ةينابر سلا كلذ لبق سانسملا ناس
 لك ارشاد ىلدالا عيل الا جرت نرجتال و لوقا رز مص لش لدي د برع الوب لكم ا ابا لف ديب دق ”م



 بهلابب لا ةتايشلاو اهرف هسا تايغر يق علس كاد ميديم الا روبل مالعالا هرايخالا ةدارا ال جاهشملا راب ى تاس ولو مس كروس مع قو نتن ىنض ىلإ ليقتسم | نكره دقي ىا لاق مل وق هل

 1 اوادادتسيالاباعوفرمو١ يلع اعرفه مذلا لظساب وصنم وكي ناد ملاناييواتمالوبدا لبق 2 : لك اروربل وصوم ا نولي نا زوما 2 مي انرتنيزلارلو# ةكسارورملا 0 2 جتارغلا سوماقلا ىو ودملا
 ةارا حمم لعفلا | زبي حررصو نال طرحضسلا قم منعت لوهتوملا عمم لعدن قتلا ىبدافلا هزي نا وتيال د الطرف | دانلا ةداين تزاجا ىف ل“ الا «سادلاالا الا يو عيطع يبا ملاقرإلا ىف ةريزعدانلا ملسااوقلاذ ءلوق
 ,يلطازلالا فالك تول دنعرلوق هل. كاب ثعذ اتلا هرهكزلا ,يفزوجيكدملا عما ناذ قر لال وغلا هيج عرب نييممارجاظلاومو عت ال اكازكع نب اب ىف وذ وانعم نم اف يطعوافلا لوثر جيب طرشلا
 ملوق نيك ىف وآاريخاولاقرلوف هي لاا كاملا ناسل هسا مي اقيو ةتامتلا نسادنيلا اذ و مكين اف كرشلا نولمتمتنلاهبملوق هلل كار ميما ماجى شلل لوقف وف هيك لا» قاتشلا نم يلا

 2 واو را رالوم نا ىنعب |باروجورم ا بارج نب ارث تلكاذ 0 00 120 1 ا ا
 ظ هللا 0 الاناضول باب

 | ١ ارقد ل ى لانالا نوبت مد نيل دالإريط اساوبب اولاّعق لاوسلا نب اوكا

 هم 0 0 مسلما هزي ةيالا اوفس نيز عمار !ناكى اوم لاوس باو ا ومد ويطل ةةقافلا

 اصفر يشل واط ةيلملاءايلو ءاتلاي رب فونت نام ناهش هنولو قيد نفك. نعل مازال فذرإعب فايس بام دلقح بوك سايد
 22 7 0 ا 2 ءادعالا ظنا ور اثشلاو ردم ا قاقمت او لاومالا و رامرلا عمتك بو عبيط ها لوقف كرش هووس نإ : أننيلئاة تومل ارنعاوملستساواودأَناعلَّسِلااوقلَ ملو# هلط عرب» ةرخألا ىف هنضو ايرلا ىف ةيسجلف ةعاطلاب(يسشرلا ىف نمصإ ريف جف هل رش د ور قي نيلئأو تومل اري ها وملستسا واو داق لاا اتش لزنا ىزلا قدلادتيلا نا كلذ دق ل وقل ضن ما هزي تلال
 مه باول ااولح داومجل لاقيو بمكيز او حمر هزت امتد هللا نأ. ' داما 200

 217 ل ا : - 5 ّ 55 1 نم ناسا ثلا تاليواتلا ىف تريكو رسبلا نقبل مركز ىرم دا ْز
 لسد كرشلااوقنا نب ]ليقوم نإ لنيل ىوا.ىوثم ررقاطابمش نزح نا 0

 رع تتجه 0 ناؤتملارا دوج ايفا كلاق ايف موأينرلا نمدرتستنجلا ىا رجالا نلمس اعود ع اللد 0 يورو 202 16 01 سل او شا نا صرت وو رك باروع دع انجل ريس لورا ١ الك ملثم اكارجت ورعب واتم س ينو ىف والا علل صوف عر دملاب ضوصتملا 7نلدومط ةامستسحا تالا هزه لنا ممالب سنو فدك اعل وطن فصول هن لامع سود
 0 ل ا يس كلا ا دا 2س مم تا مم ف ير د1 ياس املأ ارش رخ ن تاّكئرج نري ناز وو ارزؤعطاومو ذوزو آلا دءادكسألا
 نر م) نول ةيرفكلا نإ نيرهلط «نيرتطتل يملا ملفت تعن نزلا هناي هللا حرر

 نورظنيأم له 0 نومي تل هرج اولح دا ةرجحلا ىفمبل لاقيويلع ماس جوملا ل
 ' 2 00 َ ' 95 ور ١ ال حررملاا صوصحاوب نوع نإ ثلاثا و تانج سا فوزك
 دالعلا كدر ايو حج ورا ضبقلّليِراءارلا وراجع اي نال رافكلاظتني لاجل نر تانك رف زعؤ اندم تان امزلا لاقريبكلا

 اوبن كومالا نمد مرات ننال لصف اوف لعف امك كي دن ميلع هش ةمايقلاوأ| ممل قيم كاس عل 0 7 5 9٠ 2 ص 1 للم < م هن رو تانجرب رهتلاو جريخ يطل راو مو ) نرخ اي ولع وءارشمبال :
 2 7371 5 د 7 : صأ مرش لايحو ماو وتيم رم للص يبل متر دالاوب

 0 نومي رمش و كنْيلَو بنذريدرماكال هاب هذه مواوكلهأذ ملسُتا لى لوسط كنب م سل
 بام ترق لدحلارامنابو هوم الركب _ وشل نس ول
 نصبح هْلاءاَسوأ ةكم لها نمور نزلا لاقو با نعلا ىات نو عزة سب اذوب داما
 و 1 لا م + سالما |كافتشاقدايليلع مالا لاقف توم ا كلم هداج نوما رسخت هكدش اذا بئلوسلاورثأ-بلا نمو نرمرنود ني نمل نبأ لو نت ان نان نود نم رادو ىلا لقال هل كدا حب لو الا كي
 كا ءمهلبق نر نا لعق كنك ىلاعت لاق ب ضاروهف متيشمب ان يدرج انكشاف |. | سادانإل م لاقيد لونه لك وحسلاوبا» دب ليلو مالسلا كيل فيش

 ماذا
 و نيبملا خلبالا 0نيرملا خللا ل سلا عارف لف هباوءاجا مف مهلسراوب ل 0 0 ّْ كا نا 7172 7 1 , مل | عنا ضاير نم دضو رربقلا نا لكى وتلا نيكل وتدل موب نا زويد لوثلا تقو
 ناب ىاوأ دله كاشمبأ كلوز ل

 0 ' اوبزنج أو ةو لجو 0 بات : ب 2 ل 2 7 "2 م فزع لعبوا تس ا ملوف لست ئداص » عيبا زوجت ولف ةقئار وا ثيازملا لولعو | لب ىرهنم منوف اهوسبعت نا تاثولا نوع
 اورابيش نيييولف هللاداع قد ةللضلاوي تبج د تقح نما وو نأ هللا 0 ل ابا ورلر ل سن لد 7 00 نة 2 38 سا ١ ٠٠ 0 7 / 0 5 1 0 . 2 9 ءاينالا ضعبل كار شسس اف "ىو مرملا نيم ف ان !فزم ىلغ
 وهي ْ اةيقاع ن فيحاورظ وصضدنالا 0 راف نا ملوف عليل لما» عرراشلا ,براشما ال ف اضم ا زم لع م لكن فاهتدا بع
 كرز ذ لعرر قتال هللا مهلضا لقو مك له ل رمح أي صرحت نإ كالملا نين ..| ةينالا ناي كابلا نم يتلا لوعفم بنل نيسمل و علوا م“ ٠١0١ 3 ل 0 1 ىلإ و 9 7 4 مازكنا نال حكراهكارملوق علمك »» لايتشما لاب توخاطلا نم ل دب | و ربت
 ماصرت, يلع صرت حرابصملا ىف لا مارب ىلع ص نا مل يف لست نيالا
 بيرس بإب نم ايدل ال صرت ورسكلاب ص رسما مس الاد ااذا برص باب
 أرق نيس ىفو ةموعم عبر بهفياذارتسفلابسعت باب نم صرح صو اطيل
 ظ ابك مسخ ةيلاعلا حسفللا ىبو اوقف صرت عرد| هضم و ارلإرسكب صر نا ةماادلا
 ْ 1 0 موق هلل لك" مرحبا عضل ىيو اير سكب صون عرراطمدارلا عرس سكر

 امناو ناوعاو ليمارس ةوارملاو لعاف لام او ادالاب ريل دايما عم دكذ ناتيعجسماترارقامبف ساء ايسلاوداجسلا, مل ف حس ىداسم »+ باوج ليعلم ثنا نافل قو طريشسما بارت اذب هما لذ لئررقنل
 لسور يضو مث او زا ىف لغعا دال كلذ مو لقال اد اسما بط منج با قاف يووم وموج قنا ةقيطلا لسسإ فنص لكل ضد يبل سا اول انرل اوف سمع ىواص» »ب شنوم عما ظفل نال داتلا ةقدارسسمت يلع لعظللا رنا
 عنج ىف مششلا ربع ىطعغإ لا باب ىلع ييطخملا مس وزعلا و موفرلا ةياحن اسما لس لصضتول و سس || [ايندلا نمر سيل لسعد لقبا # نلامالا نمسا نريلتملا لوقو لعبا نايل عر شما ماحد اللا نلا كلشس
 »: ىواصص»» باع ىف ةداررز متفرع يضرم نامل دا يشدملا ىف ضنك رم لك أشمل ب رسب ةذل ىفر يش الذ ةسنمجا لبا نم نكي مل نا ب اب ىلع سيئو



 :اقوت نفوتيفءارقلا نعل قفازكى رتب يال ىعب مال دا ىلع نييفوكلل لع ذلاو ىدبي الدثما لفهل نموها فحملاو نار يخ ةلجباد كدبيال هرج أر تبم ليم يمنا دولا ىييوكلدع ا لوعغم ابل ى ربي س١ ناقمل 3 لس

 تلو اش ترا ةروز و فعاد ريم ناو يا مط يذلا لاند طع هش ياوعاد لو لس ى« افا لهل كك يدل م رج ف كوول
 ١ دس مهاوقف دقاحلا جفن دهب راما سن ميداس ام لو عن ىداص»» مسايا وفدطايظطرمالا ى اكا ذا مي ادم 1 نرتلكر زب مت 1 كسل كلا ادهجرل هلس ىدانعيما» |/؛.يلعادعو ىل.ل اتخدر غمبا مب :

 ازال هريرقت ىف والا ناك ايرتم هر دقو اتدمقحو ادعو كلذ مو س١ لوقي نا ءيط ناك لا! كلذ رعو هسا لوقو يسرحا ةررقم ا لش هسا نادل ارسل و هك ىواص"7 بلاذلا بحيوب) ةقاطلا منو مقشملا ع
 اراد است اهرب كس اوت ت داع ترج قل اراك بسجح اوم نم ناب ميلك رمل نإ نوثجع ميلا هسا فلز نولي انرل وقل لم لرعغل |!بستنءال مزال بجو و تمن نخب نت نال اموت سا اح توادع ل ذدعد ى لإ وقلنا

 هسا مبا نديم ل وف حك لتام ثمحبلا عراتنتا نومجيوتيف فاول الاب ميرفت وصقل ]

 رابقع اشر تيمت لا ينل لعن لام اطل نول ماضدو تدل رسسحتسسح 18 ه0
 يرض الري نر ل3 هك كداس ءايض لموديل مس ليلا ه1

 لس 0 0 2 ا ْ
 الشم ١ نا لاق ى م لظدر ىإ ثعحبلا ىلع ةددقلا رزقت لاو مل و هلم » نوليف نم هللاث عبي أبذ مهدي جا ةياق ىادق رب درو للاي ومست هّنزا باع ن/نيخأد سل هس نا نود نأ | -تةام تن“ :داالض دورس لت نعول لوعفملا نبل ىريطملَ ايس لو الاررصم نولم الإ باوج ىف مطر شو نيردصم ا راهن ال ميش الرهالا بارت بس سين ٠مم مرا" ضازر .ي*”ارثأ ماعأتأا أ مورلا ٠ »أ

 ررقلل مهل فينابوصنم نا كوم نال صم حري لسو حابب دب ىلاهت لاق دوم
 تايم ك0 نوما كيال :املهاى | سائلا نا ءاقحسقحوالعو كلذ دعو ىل

 مرياءراهعالاب ةدادالا يت عوواجعالا ةعرس حتي اسلم الاو توبي نم ثععبم

 0 تلا كا
 ساو دازل ةدماشمو نامي ل كلذ اولوا سا نير ايل فخ نوم نا 1

 0 لل سلس زال كه بد دومه: عسب نيدلا ما نييف نينمؤملا عم نوعي يندر دق مهذبيب قاتم
 ل ىف امسإثعبلار اهنا ىف 0 نير تاو ومب |اورشن نين ملعب هنينمؤملا ةبانإ
 ادنى وكيف نت لوف نأ بح سجرمادل ىفو هدايا ندراى ندرة
 او ثعبلا ىلع ةررقلاريقتل يلا: لوقن ىلع اًتطعبصننلابةءاق قو نمك
 "| دس ىنلامهوتكم لها نمىثذالأراومِلظأم عب نص ونيدةماقالوألا ىف اوزجأه

 نعاوتيركم#ا ذو (لكوق لك ناكم لكوت نا ىلا ةراشسما عيطام ا احلا راطعدتسال
 شام ابف قخلا لير قفل وزعلا للاب للاب اوضرد مد ةاضرم ىف مب أو ميا رما
 كسو اص: ةرآلاداينرلا ف ساتلا تاداساوراصقيكرقفلا وع لذلا لادبأب
 ناشا ناكاراولاك كير افك ن اا وزن بسس ال اجرالا فك لبق نم اناسر ا درل وق هلك
 كسا اورو هلم ىداصا» اكل لس نا قيياللا لب لاجرلا نم لوسر لس
 لسا دقو لى با باتكلا لبا نا نودي لاك ءرافل نال ما ب 0
 ولسا رب ذاكور شملان ماسلا يئس يسوم لع رم

 راضعما يتلا هيلا مبروما نوضو فيلد ل وتحت هسا ولكن مكر لد مل وق هلك

 ةايذ ملزم ورغاذارشباذل ا يارلسا نيذيا لسنا نا منغ كامالفأ | رحلو ةنيلملا عطس حارا داينّللا مهل زان ماوس هيا صاوما سو يلعهللا ٠ اور 7<... دن . 2م مص عا 2 40 ىل 0١ ل ش : ١
 ىدقلاسليز نكن ربذ رتل لاء ع دنس ف لمار ما ين (ج.| ةرجهلا نعن وفلل اوارافكلا ىا ل نوم با ون كو ءظعا مسيل نجلا ىا و ضيا زعل مفاضلة يتادللك بط دبس ناخد ١ 0 مك روسو ردع

 عحرور»/ مث الاهفد العند ىل ةعجارلا بجد ىلا ةراشا ةيآلا ىفو لما نصارشب | ل ا 2297ج ييفاولد كل ظ '
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 زور ءاشلا هردقال ف وزمادتبملا و يطع” نمو مدرع ربخ إل | تار نم | -- 0 1 لا ر ا
 00 ١ دل هن 5 ِمّوَمَل ذعرلا لعدلاد الروك ملا كلة قنا مسي - ملعب كرنب ضرمالاوهيايخأو
 انا تام تتسابق دارين ول يدم نجت نس اك نولي قامق ةراعلل ناب ةيقسنأرارتعا >ةريول اهنا ىف 5 طوربدت اس نوعمست ىاثلا يلعزبق شال الرز فز مو طيقشو ىرشتإلا هددقن فوزي قلع ناب رهأ | خر | 31353517 نم ل 2 ا أ. : 0 اذ

 تيارلا قحم لخر رعت اغا قا اشنلا 0 ىزلا ف دز نازعلا ل ر 2 ء ىنأ2 .(١ ترا نيم ع هلع و ا ا 0 مم ٠

 5 م ل واب تال نا اناا نا هبوب اصلاخ لودر 7 نيو كيقسنب قل هتمول نبال نثمأ الا ف
 زعم ا(لدالا موالا نم شمل اتلار ازللا داشا سر ١ صا 0 3 2 26 أ مدول وأ . ا|.ءئر خلا, .صءمشأ

 7 نود من راو هل لق ىف نإ مسسأ نيعلرجخ ينحل ىف نولي مانا ىلرلوق ىلع 0 0 0 3 4 : 0 0 3
 ان جر شمل نيالا ارم سنو نو م :يانكالاو وح لا رمت نيو بص خبال

 - ١سوماقلا ف لاقا جما ام نودكرك ٌ 8 يب 0

 4 ا و داما لئدلادرفا مر تباسي ذيول 60| ريبلاو لخلاو بميزلاو قل اكسو رواه برت لبقا نو رصلاب تيم"
 ناو ينم كرادم ا دس حردرانح نوال نسكا لماقمو سكإ قزرلاب 7 بطلا يتقلب برسم اب !” منا (نلع )م ب ازال! نبع كب لي نع

 عنملاو باتعلا نش عمج نإ اهنانو خوض ن وكيفما مرك ىلع ةتباس علا ناايبرصا
 لبثازو ارشررواارشر يأ لسوأ سرس سردسملاب سيمت 1 ةلملص 0 3 ل ع

 عرارصزيو بييزلاورلوت هل سما محير ىرم د دشلا مالس هاتسا عردلارلا»ثيلشلا لصيد امتد فيتا غم اوزيل لسملا سايغ نبا نعم اعلا نم كد يملا تلذذ ياو يللا ةروس نال مرت
 نراقمارثماولا نابزلا ىل ةتيقح لمتسمانا لآ فورحملا مويا فل لا مويلا ل ولأ سم »١. بطلا نم لييستاب سيدلاراتنلا ىل و قر نضدوسالا جلاب درمتلا لسن رسب ورسللاب سبدلا سوماتلا يف سرلاد لود

 عم زل عروضا مويي نفل ىن املا نام زها كرت ثسيج ةينع الا لاك ا ةياكح ىلعنا لاقي راب ليد تفس رات ةيضاملا مئالل للاعالا ناطيبخملا نيتزت تقد لس ةداشا دا لم يالا ف موي طفلفختسضيتو نآل اك ظ
 ةصجامالف ىر شمح م ايندلا ةدم ىلا ب راشيل نا لتشو نراقملارنداولل عروضو موج ارب لضم ىلا نايا نر سبس كج يلا لاول ةياكح عنا لاقي ناب لهاته لسا جات ةمايتلا موي لسا ةراشس ادا لم درطايلا
 ملوت حس ىواص »اباد ادا تدب ماسجالا ةداعا لع رراث ايدعب ءامل اب دالا هايحا قعر داقلا لال سا ثمعبلا ىلع لاو مل وف سارق لما ٍةرخالل عيسنلا,رض احا تنولاك ا ينرلا ةمىنالالصا لي دات هسا
 اع ىواصر م إلا ةربعل مانا بسب 3 ناو قم او يبلى ولا اهنالا سمك اورو ن اذا عراسأل بواَقلا عرايس رايسلاب دؤرل اذ سارت عرامس



 و لت نم سائل اتشرلعج ىلا لس جرارخاركذ بانعالاد لبا تا !تار وم نسما ق زل دركسلا حجر! 0 دوغلو تردقر ماب لع لدي ا. ىف امتد ارسرك ال لقا ىلا كير ىعداو ل رق
 ظ ورم داير شد روب كل مد ةرسفل ذم اهنا لاك نر فالكل نم نا ىف توام ا يراخا هر يردصمو ا ةرسفم نا موق علّس ىداص»م ءلخكو هتردقو خر "1 نادل اذ لو ير فلا ومالا و ديددبلا بم ايلا سر يفارل فيض جو
 كيس ف زو لولا سيف برأ 0 ملا نايرييضتتلا طش أ د قدسية رس ا و نشل ل داتا بد لوا نيف لعرب
 ىلئب ضال كيف رعب اف هسا جددصم ءارلوق د بارعالا نمل لإ 0 0 0 معلا ىلع دالرلا ثيح نمل وقلا قبيف ماسبالا نابؤخملا ىف هذرواتريب لابجل ضحب اتاي كير
 مل الشملان تا ند 1 + تام دادرلا قد ع هل ع يرسل ماكأ عمت نيت /لالاو ايف لمه نكالا نعل نان سأل اك ارق حل لجج» ىرخت) ناب اراجاريرقت
 0 و تايقر ابل للان ذانامل 0 ملل ١ ا سس أصبر. فادنلا يدان لاا قنا ل1 لل قطو اان و 0 لتي قرطعلاو لضو حب ا زالو لدا ينمايدح نو فلس # لست لوق هج سويا قام ولالا داوي هسدا:الاد اباد لالاد ولن زم ذد لع هلم ان عديل
 ل لاعت ترتب قتفارجالا ف تلكا ب لغرا ىعملاو عزا
 يدلل لإ ير أ:ددمدسم نووي ”يالروزلا كلذ 0 00 0

 2 / رحيل نمو ان 3 . اطخلا ف ثمين اتل او نم مونتي لمدارس
 يم و وبرج نسيوؤايلاىو لجرأ يررصم مور سغم ن ماعلا ناسا ذاولافاخ لو هش لج قنار(س لاما ادام ا )ا
 23 قف ”تاولا ف التخا بيس نلتخاو لس ناولان'كز ميشو رق اورفصاو لفيع١
 2 رمل 5 غ0 2 ملم كنونبي سانلا ىف توشرعيأ د انزال دانس الان لح انف التخا بيس و را فاخا بيس
 - الادبي رم تال وا ساكلءافش 44 دال طدرد اسم و

 كي ةزحسئالبسلا نملاح لو دمر ىرملابلطف هقرط كير لبس ىلخدا لواط ليلا 0 7 0

 ريمضلان ملاح ُليِقو و ترعبن أو أينمدوعلا نعل خلود ترعوتن او كيلعرسعنالذ لعشم 0 74
 ى 2 ل لراخش ى ًارتلا وءاو. لك رص اش لسع ارتغ ساعت نا ىرروعسم قلبا نو حش مت 18 0 7 كتم دارامل ةداقنم !قلسأىفا | نالت وما كيف لب بذلوا قرص ما السلا هيلع لاققارش هدا اقو هاجت

 ميغ لا لاقي انشركت لل هامكارضعبأليق ءاجوالا نمار قش 0 0
 دارا ا مووت

 تل نإ نازهشلا هاور نطبق اطتسا نمي هللا لص هيرمالقوةينبايفودبد ْلوقأ مع 0 0 100 ماو ظ
 م ف يشأووكتل و20174 هلناَو لا عتمعنبص ىف 0 قلع لكل 00 ابدع لقال 9 هللا
 سس !لدرا 1" ىلل زي قاعن هر ارثغو نكس ام

 7 فحل ورورهلا نم هسخل ىا م ] د م ص 23و ملأ جا ءاضقنا لب 0
 04 يس اثنا | مرش لا ومو 21 3 ل مس الد ث

 بلت ميلع ميل هللاتالالا هز دم نإ أف نم ركع لاسر, 1 0 هيا ٍ
 ظ ريقفو يكتمف : يق يضرلا ىف ضع لع ضعي لصف هلا ديراب للكيك مفلح 6 2 ل 0 ان 0

 إ بفرثاو وأ ماميأت الما لع مي هر ى دار ىلاوملا ىااٌِصُف َنُيِزْلااَمَف كواممو كلا 00 ظ

 رس هدصتام فراح مالك ساو مل لقا وقرا ملا لدا زري هل قم هكلا هم نيبو مذيب نا ديريغو لاومال نامه يم عاج ىلا 0 0 رق
 ماما ىف مكيلامم نيدلكر ثمل سيل ىنعملا ءاكرشاع اومسريش :ىلا أوملاو كيلأمملا 0 : 97 0 0

 نورفكي 0 نولَحضيوْنأ معن علا معزا أ مل ءاكرمش هلا كيلا مم ضع نواعجي فيك 1101 ل 32 هساا ان لو هلك ىواص»» نوم ا ما
 / عا ضرك قاخْفأ أو ضار منا نم < كلو ءارش هل ن ن واعج ث ثيححأ هيف نر 3 ولك حدر 0

 ناويحللو بويحلاورامشملا اونا نمت بيتل هلا نم لقفز رو ٍدالوالا لوا ٌةَلفَح 0 ا 3 نييك 3لجق لنا لاجرل فطن دعا ناسفمدأ|
 نول بي ومب ىشأب نو يفتي ىلا تمحي "نون صّقت مفصلا طاقم | نفك دارب نضرب لع نوط ءا قاثاواووتسي ماا تأ كغم
 وبمن ضي م0 كِلميالام ةريغى اود 0 دا رد تابملاب ض د ل ] دوه ادب راد و ضخء اروع وا كر 1 تابسلاب ضال ورطملاب توبمتلا مَ 317 دن ا 1 ل
 اورق توم اصلا وهو ئش لعن ور لقيم نيس ةزد نول دب دش مدرج وما هاوراكووعسمبا نو ئدانساب س 000

 ت”رفطرتف كئاعا صركو لجل ا 31 ما وني سايت نإ ىبعو ناتخالا مايل
 مدس ومل لشمال نام هنا موقت ناهأبشا هثاوجتلا 6اس“ امصالاهْن لمس انرصلا لل يرعت لإ دمام ل يا 41
 ءايشله ال سا اكرر نم لد تا اثلاو فلملا نع ايش اكل ما كل

 لاي لدا كا كلذ دال ءراضمالا كلى قذرلا نإ معلا وادينا

 اى ر ل ىازع قاد دصغ ١ ارك او ررمتم م ا لك او 0

 عرالطت) نم س رسم لكس ىلع ايريج ىنبش لف هب كورا دال اعرق يبا لاعالا هز اضن دق د شداد اا ادم ةابلا سوما مرا يول
 1 و مذ اذذاناريبكا ريع ا مج“ ا رلبكن اانملا ق امترشا امك اوتعي انص ةيلاخ جرف ام ناكل لاكشالا نم كك ريا تيرموا مثلشم وا ةرود ترسلا تاكو طر مجول ايي هما ةيواست
 رد ابتد ىلا عجرت أ رو دز اهتربع م جوت ابن !انيلا ابمواد ابيل لترا نم ايل هاري نكمل ةيلغ بي لكىعاولحج نإ اضي لس ارش ا ايلا د ىريو هاعانل قي دوو تطرب اج مري اري الااج
 ايدالااايطتوالق ةدرابلا ضارعالا قاب د ةدوربلاو مليلاك عر اموالا هسا ارتحل لق حرع لما ىلالا ماسلا ل عك لذ لو عنطفلا هد اكزلا و :زمل ةلادلا جميل! سارفلوذبب فيض ارجل ةزاحا لداهت
 ا( ىداص»» دعا ال نيب اعملا بل ان رت كللو هريخل ابوهم ايف عض ةرارك اا ناشمقلا لع [رهالاو لطلب ايل رام جة دوربلا امن اس يقلا ارعالاق احيج



 لدار عد اذا سصوزتيم فصل وأ هس ىداصا» اال عشنا برضرقف ريح تلاريغي ىذلا لم اءادو ءاهشا يشأ يذن قا لاتمالا نع : ! حال لامالا مارب ضتالخر قب رم ابا ا بضل 3 هل
 0 هي ا ا ا ا ا 5 :ريرت
 0 لو هل م مبعد ازطع بصنل ارك وأ ربع اطيل هايقذر اجو ليف اك رظكزلا هءاخاو 0 0 ١ 2 وير 2 0

 رم لقمر رككا نما و ركخ نعمل وول اكمل مانصالا لشن ل وااو ل ا جراورجتزتس قانا هس. را لك و صنم نومي ناروتو أ سرل و ع ١ ردد” اد

 "د : 0 رتل او لالالا ىلسل نووتسي لبمل و حكي كوم ءاشي فيك م نفسو البر طا قزق فلات كوز جاع كلم دبع ني
 ةءق سفن دا رمح از رن دكا ل لف حف م قلطملا رواذنل اكيرش قلتم زا لا مانصالا نوير هيدي ووتسيلا) ساال لاي ناالا بارجأل بلوق هش. ص »اب داتهررفافدعاو اعتني 7 امين ايل

 كمارو ناار كاوا لطتسامتن اعتاب نيل كرلا سلسل آس. سعة ٠ ٠ ستار سس
 1 و وت سابو روب مالا 5

 نال ةدايعلا ن 2 الرع ل ارث اهدصا . م ول 2 ١ 2 .هملنو

 7 ل سول نر هد درو 0 هناؤرحلا نم هزيم ةفصاوؤوأمَمانبع نم ل دملج هلل برص ك0 2

 و مجالا قيتحورزفعؤا سرت "الاّ او بررارلد ا : . عوق اوم 2 1 هال

 00 0 ا م ه3 تين ةيلاحا ىاتفوصوم ركن نم 5 :كليصرمل لع لفي ]!لاعت هللا
 جزاتا] تايال لقد مث ال | قفعو ةلزرابلارييضنلاو ادري رع 1 ا هن مصعب ع. هر هر 2 و

 2 0 ا ع 1 يهم مل 1 3 انسح 0
 هووصتملا م نوتلز منإ أ ١7 كاكرع 4 َّت 5 8 53 1س هراو” "أع

 ول ترص بل يك لددااعت: بدأ. ةحو قا نمجلا ل فرصتمارحلاو ةزجلاديعل ىاديدؤتسي له لاعتهلغمناثلاو
 ال دكالة ول داما ٠ نبق بازعلا نصدرلا ندريصلا 0 نما 2) :كمله اى
 الازد موربرج ىلا هداس او 0 2 ْ هو . 8 ةللو 1 5 2 وو

 ا يول ل دن ذادل ول كا ور ةيال يش لعر لور "] سرخا بور نأ لجأ "رب دز نم ل لبو 3 :هززأ ب 2

 لاراص تاطو سا ةدابم مام درف نإكال دال اكاد 6 لددتيلل ىذلا 222 و ١ م 1
 طل ادت عطب لفت 0 ل : تيا مف رصي هج وامس كرما ىلو ه لوم ىلع لقت صوهَو مفي لوميا

 0 | ررتو )رس قم دلا رع 0راصربلاه دم 0 3 ١ ' يرو جوج .٠ هاو و ٠ و 2

 هيمو ارم وذل ينل ذاماد ىلا للا راج ا نعلاي مات نمور وكنملامكبالاىا وهىوتسي لهرف املا لثمانهو حب رام
 ”ورثاكو ن 1 جالااز لامعا دنا, كسلا وجر ذاك او متت طاصأ ا: اجكجج 9 . 5 ا ةاك ةاماع

 2 0 ا تع هر مقيسم قرط حار لع وفو هيلع شيخو هبرماي ثيححس نإ عفان قطازوه نمو
 0 وا للف ف ىناتواضالرك لو لا عين لعمان لكلا انه .راقط عمرا زلا لعو لبتولا وب ماو ىزلاو ميش 11| 2ص ع لل ع - لا اود ١0١ < حل .معا| '[ع
 زلاو ف ارك تايال ىزلا الايو دريم تايال ىذلا وم ا | 2 1 07 0 2 : ع

 ل يا تسزطلا بيج لل هلك حلوي نا زعل تع وه ا 2 أمههف باغأيولعىا ِضْن أوبومسل بيغ ولد نمت

 1 ا 71 نإ نوكيف نتظفلب هنالدنم ترف ا وهوا صبلا

 ءايفسا درعا لا نسف طلا ع متلرسس ىف ةمايعلا م ايف ناش امو سس 0 4 7 . هيث . 3 2نك 26 0 3

 حا 0 لب "لأ نعم لا !لعَج >4 لأو "امج تروم 2 يل ١ دب مر

 بطاقم ايفر لام دمجا ل وق هل" ني | فرط فاو تو نحل !نن#قابطلا 1 / هلك / 00١ 0 -ىج ويم , 1 4 4

 تاما ايطس دا 0 ىلا اور نونمؤتف كإذ لعم نو ككل بوأقل يهني د اوراصنالاو
 دامب هل وطعموإ عم | رجا كمجادا و 5 2. 5 ءا اا : '

 0 مارال ليلا لاياظ اعز سلدلا |. م ضرالاورأوسلا نييداوبلا ى دامس وج ناريطلل تاللنم ٍترَخسمفل
 ارث فأل دو رواو سا اذا برع ا اردألا ت هود ىيائ 47201.35 كر 7 01 هود ا 1

 قا 0 1 اجيال كلف نإ هنردفب كنا لإ نعفي نا بطسبو نبئفحا ضبفلنع نوه
 1!ل نام ورش طع لوم م ةربد كيسا 5 5 0 هاما 0 نب هأ م١٠ 2 7 ُُك سم

 سا فول سايس دال ساي ابر تالذمل هلأ د ناروطلا نك ثيمجوجلا قاخم ناريطلاا كمي ثيجباب قلن ونوم

 اوضوع زو 17 رز قو عفر الو عى ف هرارظلا ع ' - ش 0 5 0 3 ش 1 جب نوكا لس 11717 فانا

 نر طل ردا كو 15:27 حلا جوست: رقاد لة
 ء صا٠ ولج نام يحن د ذل مب 6 نادوسل اكس خا م 5 ِ 1 يكف 5 2602 . -

 0 0 -ماثأثأ: يامر 3 ا:لبالى اهرب ةاومنغل !ىايؤاوصأ نمو يمك

 لاو ساسالا نين قرف س١ تلق نا مآ اعاجو 1 : رس ج ا من يوب 58 2

 0 ا 121ج كلج يف ليد لصلا دونغ دانس سك انوركوبم
 صان تيب ىف بح نام راتلاو ىلام ا تانصا خيار لدين زيدواءدا اأارججج ال الا ل ييجسل ع ١ هاا ا

 2 ا م
 سون < را يل ولولا يه قو قلك ع سس ١ 0 6-5 ت5 5 : . يكل 2

 0 و | 2مل لعَجَو ب 2 اوراغلاكريذ نكتسي اروهو نك مج !لايج |
 لاقل اازب فزعدق ورب ايتو ان والو لع يضضر داق نط انرخألاو سا ا
 لبا لاخلا ازبف زيف لجبأ ىف لاقو ىواص- يللا لدعلابر إي صو وق الدم

 اذصلا مراسيل يملا م الا زكا رهاب و طوق يلع ةلاطر لل خلدالا تافصلاب فستمما ظ
 ذب عا رلوثو مب انا لباتمازب قطان ومع غلإ لاةكلزدو لدالاث الغلا 5 1 9 50 7

 ل عع لمذا تاه داود لارا فصول م لحسم ساي رم دبور« ين نوكيا ملت اك دقيلل لام
 ازا نبتت لعب رع أ لسن ارو أل ذل لالا ع ف لعدد بيلا دولا ةالا 0 1

 زويل انكم 3 ا وع العإا دا مطوقم ىنمل امواج | لظاف ظسارلا نبا امى نب[ لوقي نا بس انملاف رباشملا فالض نا عر ارينا لع نار يللا لع

 ل ا ا حبل مب نولي نا زود لبق نيرايلا صا ئئاثلا لوعفملا و ييمتل احب لعبا نادل لوا لوعقم نوحي نا
 ديت | »+ ناكل» نصوتنملاو ضوبقمل | ىنعببضقنل او لصبقل يبل وعطم عبار خش كسل نإ جرا للا لق ىلع ريتعا تاكو عئبل مست ورك واردصم نول ع بم عشا ىب زا ماد هريمحوتف ةيطع نبا

 2ك

 أم



 طع عروردلا ل فطعف عرررلا نشرجلا سوماقنلا ىف لاق نشرب عمب ضارجباو لو هلم حرورلا |” دربلا سدش ان ابكلا لبا لما نال متدنع بالا ىبرتياثد نالوا هشنيطفا ال يلع تلال رز رربلا ل لور لشن قول
 ثا الارجاظلا لئوبث اول يشل صإو اهرراضصم نوبي نإ عرتمو ضار لعثا ولو نا كس أ ةراشااوضرعا لوقو مل لعرتلا لسبب ياسا زب و كيلع مرلالف سا فد ذم طرشلا بارجو تاذتلا هين كااولوت ناث مل وف هلس» ىريضت
 مر 702 ص» كاذدعب إ ريال نإ مف عملا فرع منال ذرعا عب رحبت ير ايما نا لسا ةداشا م لأ اوزيل و للمس را» فنعتملا يلا تنل ملا زيلو فلك اذاطرشلاب دابا طابترا_ز دنيصريلفلار دا يلع لي
 لمن زويالاردعاو جد يفد وفل علل إل ميلر هيكسر كلب هسلاسيو ناييالاب ساابإ بشي لاق شل ىداصا» لسا مل قالا وارزذاكت ان مكديدانصرلا ناف مالسالل ىرشسسي مت وار افك ن وقوم سا نورف اكل
 .روبتعتسي مل دلوق عرش جراد ووبغلا خول بلك حيا لبا تلسي لبد ورشلا ةدابش لاح ىف مإ نذديالاستلا ءايندلاراد لسا عروجرلا ىف م/نذولالالاخ مالكلا قرثك ىف م نذديالابماتن هرذتعيف/ نذويالو ىلاعت لوقكدازكالا
 ملو ه0 مدوشورربدط ىلا تاينتركب عررتر ناشيلا ذا ند :مسافلاب ها حم

 مستتر اس. نا هول وبلا لاق ا لا باب هسا عبرا نيل / قع ري بطن
 ا ا ا 2

 نتساوخ كذا ب اًنعتسالا بدانا نؤناق ىف ءاضضرلا هيو ىتنل | نم كراوضرا يل '

 باترعالابلظوب ىذلا باتعتسمالا نم نتخُوم ىلاءرللا لاق ريكو ونشس ارت ان
 نال الثلا نم سانا لاعطتسا ا سايقلار يغلط بانلا كازا نوبلظيا) س١
 ءاضلا لوثو لاعبي ارغدتتل 4 ناد رب ف نخل مث ىلا ذل لن نئيلاكيزلا

 ريييصسا علمج بح عاف رافلاب نرقيلال ةادالا ةرشم ابل حراصلا عدراضملا لعقلا نبا
 رشيد ارش رلعج لا ناتدالا نم يريغو نيطايشما نمرل و هلل صد ءافلاوورل
 اولاقمل وف هللس كإزي بمزكت ماب مكوباجاو ريكو ناثوالل سا مي اولاق هسا ساعت
 دانيت" ماذعتسي ناب سايتاوا كلذ نييظخ اذ اكن اب فارتخا وجد راني
 و نوربل ا! 0 ةرخآلا ىف نوفنيسكس| مدارج نوزليسمل و هللس
 ارلستسا هس! ملوث هل لما )ل ميره ةروس ىف نأ يسم ارك د حن! حرر ا شلل ست ااب

 لو لهم كيدلا اينما اقص الاد ءابادج ل امث_لكا هداقنا هسا
 نولملا يطع نبا ذج و را ووجد مب اندزر هت او آرتج ن ولي نازوجيد أ وزنك نما
 ايضنإ وزن يذلا ل ويلا زويد افئاتس ماندو و رتل“ اف نم الربا وفل يذلا

 نوت كنا وق حلال جراء ابو ادتبملاوا بانت وقرا لا
 اووعسنربا لاقل وث لكك لاو ىعاحملا نحر يجتو مالس الإ نع سانيا مد
 بزاع ني دارسبملا نري وررم نما ىورو لاوطلا لك و ابان براقع لاك ١ هاور

 لام غيلان ل !لاثعا براقع لاق اذه مجاتدزو لورق نمي 20 ا أ

 هس نيويقللا ماطياو ةدايزلا كلتريضضت سس ثا دوعسيما لاقمل 90
 تك لسان نمرابنا تمن ةرايزلا كلجدامما سابع نيو ل ةدازلا كبل يف
 ىف اءرني لو كل انايبت لوف هلع ”رانلاب نانشاو ليلل اب تلنايب نو زيي ولا
 ليك اف حر ورلا نم ةيفيكلا نو وبيك !ستخلابملا ناذ انايبجرتوك ىف ءانخا نم ضحب

 0| شمت نييدلا روما نم تل منرم ينحملا ناب بيججا لكل نابت نقلا ناك
 و مدعاطو رتل بنلا خرابتناي يفر عا ثم اريطعبل ةدسلا لكس ةلاوف دس نتي ىلع امن نا
 لري حنو ىلاعت لق ىف عرامجالا ىلع ثمحو سوبلا نع طنتامو لست شما لاقت
 ادا دقو مرا, ارتالاو مباح“ عراب ارمال مهلصيدا ل وسر ىررقو نونو
 اميجالاو سايقلاو عرامجالاو نسما تساكف داببتجالاو سايقلا قطا وطو واوسا قد

 ش لق هل بيلخ»س يشل حايبت نلاك ىف باتكلا نايتس ةونتتسم
 اروماز ماك الاد رورباو ماكاو لازك او ىلا ورعالا نم دول شلارها نشيلا خراف
 و ٌةالصلاتاوكرورعلا اليضفت نقلا نرمي مل ديلا م اكحا نمر ثكد نانا تلق نا
 تاذ لاما ناايبلا ناب بيج يبلع نايبتشا لوقي فيلق كلر د ةوكزلا باضنو
 مك ا يتامو هودؤف لوسرلا مكن!( و ساعت شدا لاق نسسلا لغلاعاب ها باتكا
 مل نمت ابرعب نمل وسلا ناشي نمو ل اعترشلا لاق عرامج الا ىلع تلاعاي والو اذ
 كسوااياورت اف كس اهترشب) لاق سايقلا ىلع والا سيتم ا لي شو سربلا
 يزيال قط تبر ا هذف سايّملا اب لي اذللا لاالدتس الا وزظنل ا رابتعالا و ءاصمإالا
 اضالانبب بلك انايهت ناكف نإ ذلا ىف ةروكذ م ايلكد انك ةعيرشلا م اكح ا نم نس
 بمس آلا هزب تلا كاحالاو لرملابم ايرتلا نال ف هل !ايريضم ىداص
 مد (لسالا اوما ونكم الليزر حالاتك لي نكلام لاق اف روحت نب ناهخ مالا
 استارتن ىف نامي الارقتساذ هدشم اناد الا هب تمل زن تحس ىل' ىف نايإلاتنسمي
 نا ورم هالعإ ناو ةدالطن يلع ناو ةدالكل ا ناد لاقف ةريخم نريلولا لك
 سو. ناطغالا مراكمبر هايل سلا نا لبتربا لاق ورشبلا لوقو او قدغم ل غسا
 نوكشمل عبطخر ل / ىف نحلا ىلع بيطخ لك درقيلا ذل ورشما وريخلا نكرقلا نم يأ حما
 و لايك با نك ىودازل يحول ل و 4# لدا م ىج دروعاي لك ماو هلك

 ورنا حب ىا ناسحالاوربلو لسلك اد بيرشتلاو ليختا ىف طسوتن الدع وك
 هدام عم ناسحالاو لمالا ييولا لك ضار ءادا شما عب نئاحالاذ هدابغ حي
 ةللل عزتإت ىواصر» لوطق نم لص بيرت ى يم لختو لرلظ نموت نإ

 نقل | ىف د ح١ سس طردوعسم نبا نضل ررتسملا لو راض! هاد د ثمر |
 نعلم ىو روم اد لك ظع نر وكيل بيش لك ءرياذلوش ا
 لوو حروصلا نموريخو يب اصم ا ةولشم ىف روك ابو ثييدسك ا ف لو

 هارت كم ناوءارت كئاكش ابحت نا نلاسحالا سو .را لس ”ثرا لوس

 برضلا جرعطلا ىاوكيرح ماي 2 ٍِ ”ليبارسو دربلاو ى | 2 لمبإ سس

 مكي اهندلا ذم ءايشإلا نه قاخ ام كتان نشاوجلأو عوردلاكأهف
 اوضرعا ووو هنو لحوت0 َنوُمِلَسُت كم لها كَل كل يلا نوج تحتم قاب

 رمال لبق! نطو نيبلا غالبا 0َنيِملاغِلَمْلا مح أي تلي مشا قمه مإلا ٠
 وردكا شابا رومي «دنع نم اه: اب ن ورقي ىا للا تمعن نوقع لاتقلاب
 ءابل لشي قبنوه نبت رتتأ نم ديم كذا و0 نو وكلامه شكا
 0 نوب تسيب مها ورا نتعجلا ىف اورقك نبِنْلِلَن دوال مح ديقلا مونوهو أبإع
 ٌباَلحْلا ورفكاوملظ َنْبِنْلار ذو هللا ىضرنأر ىلإ عوجرلا ىإىبتحلا مهتم بلطتال

0 

 كرش[ ريلاراذإرو ةواراذا نعنواهمي0 نوط مهل و مخفف لف رانلا
 ولم ي0نْيِنَلا او يش جوه نسراول ان اهريغو نيطايشلا نم هاك
 ه.كناركلوق ىفق نوب نلت[ مهبلاولا ىا َلٌوقْلامول|اوقلاك كن ود نييمه سبعن

 مالوم دارحب نو فكم نوبي يام ييهدخا ذي, |مئانومت دب
 كأ نم نورتي اوك يمس باغ ضو اا !ذيموب

 مالم ثني دولا لبيس حرس انلا]و لصور نبي ًامبل ءفشتولةبلا
 اهاينأ براقع نعممللا ىضردوعسم نلألاقمهرفكب هوقحتسأ ىذلا ٍباَزَعْلاَقْوَ
 ف ثعبن م هر ذا 5 ناميلا نعسأنلا مثلصب 0 نوُنيعبأو أَم لاوطلا لخنلاك
 ىل موكالٌوُش ىلع نيوتن جحأي كريز و ملوبنوه مارست نم 8
 رما نمريلاسارلا جانيت للان ايبان ايبزنارغلا بنجلا كيلع نارتو كموف |

 هللا نان يدحومللا 6و نييارسمل خنجملاب ىو محَرَو ل الضلا نمله ةعيوشلا
 كلن أكمل بعت ناوا ضنا مهلا ءادا ناّسحجْلاَو فاصننالاو ديحوتلا ل لعلابرصأي ١ ا ص 3 ارم 5 و 2

 سال مع سل هع عسل

 يو عاماةهاركنلابكصخ ةبارقلا قيقا ىؤءاطعا سيرو ثيدحلا ىف اثارت
 اقزلآيبصخسانل]ماظلاعبلاو ىداعلاورفكلا نمأع شركت ملاوأنزلاءاَسحَفلاَع
 0َنْوُرك ٌنَئوكْلَعَل ىلا و رمال كلي كل نل ءاَّسحفلابأ سب امكاماتها

 ةرباشم هرب اغلا كاكا هذب تيورشا لوو لقد ء اهل ىف نويل تمير يرطح ىلا رج م ارا سوس اي ضارعالا لاك يف روس رثسكل صنت لاعب دارملا لرمالظو ور صبلا ياملا ود ةدباغلا تسيلو لا يعاف

 ل رابط ريف دال ب ماتم سا ذل" ديال عمل » عيسصو رلا ةلاسرلا ىف اركب يفت نبذ ىلث ىف كيحو ىف فراذد ىش فك كايخلوقنإ نيراحلاو ّ !اهيلاراخما اك ايا ةريهصملا
 /طرأنل اك هيرغص ورم ياو ىف ف مخ ١ ءاكرشلا ىلع با علا نمقن لك نلابى ا هك ىداصاا ل انع) و نأ احمل اينيد مره هسا نورها لغاذ نسلم خت ف حلل ىداص»س ردا نبك



 وتسمع يوكو شبل لوقو باو قرضل فما ناورثل مالعا ناد ةدالطرط ىناد ةدالعرل ن لاق رقاد ياي دعا ل اقف ةريغملا نمريلولا لع آلا هزب رق لو ميلع سا لصدنلا لوس نا ىورزل يآ تاون لق هل
 هي ثنا لصللا لوس تيدا هسا ءيبلا نسرل 3 هس ىواصا» طخ اخي ءابطخم

 0 لوعفملا عير صم ل ازغلا نا لسإ ةراشما كلغ مل و
 دولا ٠ث ا, ناب هّسلا ل باف لوسرلا نالّس ١ ىوعيلابيانا كيرعي اهي يذلا نا يل اهتل وقل ساعت سم تعي ايم ارناف مالمللا 9

 0 را معفات هانوو ىدد مريم ني ”داندد تايلر و ماهي وزو رلراوتسما مري سوم اق, عا مالاو لش من يئاط عجل بكا مارب مهدرل و هلع
 دين نب بعك دعس نب رت نب فير ىرد شيق نع كم مدافن ةأرما ع المو اال ز غيل خلا رب ضقف بوب ىونبلا لا ممارباد مماكحا ضني لكس لجل ةنزم شلي اوجد ف اهنا نوكس د ناوتلا رسب ثنكع حت ىلاع
 عنب نطرح كنز خا عجب لكس فقع ال راهإلا فضن ىلا ةادهلا م سدي داب ب لوط ابي دارج حب لزتت تناك ةأرها ىرد مين ادحم تن اززاو ىصت نب ىزعلا نيدسا ةدلاد اهنا ىكد ذالبادنعو م ان ةانم نب

 و ا بيبجمل ,--حج سي

 عل ةوعسم نلا نحدد لتسسلا ىف لا نلا ىف لصالا ىفءأتلا مأغ دا كيف نوظعتت
 1ةاامهريغو نآميالاوتعيبلا نموا اوقف ورشلاوريخلل نارقلا ىف رتيأ عما
 هبل ءلَيَلم هللا نزع نقو اهقيثوت هاه نيوتن عب نامي لاا وضقس لو مت لهأع
 | قس كس الو مهل ليرد 0نوادفنامماعب هللا نإ لاح :لمجلا ورب مفلح ثيححاذولاب
 هاي منجا را .لماوح وق رعب رو نلزغا ماير تدسفا تضع هلم
 لزغن تنام :ط ',(ةرحةأرما ثنو .ماكحا لي ىا ثكتيادوشو

 بدت اميام'دازخ | ىفاهلشماونوكتالىااونوكت يضر كلا نون
 - نول نال يا نا هوضقنن نب كتيب هيرخوا داسف ىلمنم سيلوئشلىف

 فلح اورضقنزحأو ملم رلااو لجو اذأف ءافلسملا نوفل أ ياو اكو دم نيالا نأ ,” تاي شكا الغرس دا نددت علل ووك يا
 ميطلا ظنيل سبملابءافولا نم عبرها هى ايلا كردي تأ هوفلا و كيلو
 ديف انمي ويدل يبدا مانوفتإظ نيل ىراتما نونو ضاعلاووكنم

 هللا اشو وى اولا بيثيو ثكأنلا بزعينأب ةريغو سوعل ما نما ينرلا ىف هنوف
 االول شي نبش و اشي ن«لضن نجل لحاو نادل ها ناو هما لحج
 نبات دوك اولد يلعا زأجتل 0 نو مكي نحت ركبت لاوسهيقلاموب

 اوقات وإوعاهناقتسل قة لجرمهلسال خخ نتوكما لها يامر دبكات
 مكلصيو ا يبعلاب ءاقولا نعوكل صب ىلوللا ليس نعوم دَنِصأ مب با نعلا وسلا
 يش هلا وعيا ورانا لو ةرججلا فن طع بالو 5 دن ينل ندري

 ًايندلا ىف امولرإتبوَم باونلا نويل ننعم لجل هوضقنتن ارا ينرلا نعي
 للا نش عامو ىف نقيا ينلا نممكنعاماوضقناالف كاذ0َنوملك وان!
 نسله هرج د ىبعل أب ءافولا لعاوريَص نينا نونلاو ءأيلأب يزيل ونا د»قأَب
 و قنأ زر كحد نإ انيإص لحن م نسح ىنعمب حا هيوم وساوأم
 أيندلا ف ليشو ةنجلا ةأيح هلي هتبْيط ةوح هديا نمش
 0 نامي 9 وأم نسخت ته نجا ميزو لالحلا قرن لاو ةعاتقلاب

 ا" قالا قرخالا سوم اننا ىف لاق قرخالا ثنو حرص ٠١ يس قلا دعس تسئل سا هلع

 هلكس ترس ىباوف ضنا عه ضد وبتلا وبنلاي الا كدا ىف الش وككال هسا كلذ
 ٠م باولو ماك ارجبرسملا تنم يدومتسا مث كلذكك مارب ادعب لزفلا نش
 اكيبلا لاقدر ومب ب قلو لير لحب طئادابإ لاقي اقيم رمل وف عنخ ل
 لقوك. بقا م تضقن اخ تمرباذاف لزفت رار ظ ىرلما ةأرها تناك
 تسلل اعازبابب اشم ةأرداب سيياشم ساازفولكا] يفر يمضعلا نمل اهو ]لغد
 سو ردد نم نيكو قل ف لدي لدا لسا و مج اطفدو ةدسفس ميا
 لقا ىقداف نم كلغ اداب ةلرف لظدلا سوماقلا ىلو ةاضو ارك سسا حرارصلا
 ملوق همثسا »يف لظيي ىذا حس نم سبل بيهلا لرلا لما لإ ىف و سبا وا
 تم انت نوح ا زج نرد نوكيا دف او | ىف وكس و ) بسه سا هآ عا 5
 عاما و ورجل او هدم ردا اةيما نوت صان نول ادار اف تما نر
 نيذرلا مو ىلاذلا رسولا لعر خا لكى د لوالا جولا كلغ لاح ىلع بصن' لك
 دلك الن ولرصمب و وكرت لب راو لص“ هساداع جسداببكا تما وكت نا

 نال بخ حاتم دسم كلذ راه فرم مكألا نياكو ف الار يجلب اذ لذ
 ملم ىلا ركن لال ةيبدضإوريصنا)ىا تال رئي تلو دز نطتطم
 زرنا لأ ف برا ىول وق لف لاس رنتي لوقل علا شيا هداك ف وزميل ف تسم ١
 نونلاهياذاكجاهل ان ةدقلا ل از شلا ىفوذعلال وق ةدازلاو زود انذار يل اررورم

 م نذل اب كوفلامو نيالا ف لهو روتي رشاد م: ناك وربك مالح
 الذ واو اددع دما زكا ملوث علشس بيطخروب كك نق ساعت مياس
 ادع ماافط سرثلا جدع امجاعدمد» هسا مز كااددداذافرازلكا نرفلاكي ذاك

 ك١ ةءامااوفلاع هسا ميوفلاءو لوالا ءافلكا سا كندا ف طارطقتل كاوا
 [ذاهسا راغلكا نمسا مينسئكاملوقد شيرت سااؤلاكد ملف لطم كورك اك
 للا لو اادب او لدالا فلك اارضقن بن نع اد اذوا موفلاو نيذلا نمر ثكاد عالج
 ءيفلالا ب لا اد داو نيم اب سامل لع لس زل
 ل ا
 د مود ضيفو ركب ن ورتغيثا) ما لوس ةعسورّسادرتلاوهل نإطتيلردصما
 نوال هارب لوق دم فولععمن رلكداملوق هلم لا, مؤحشو نيم لق
 ميد اوراكل او مدا عع مالم الا هيلو هلك »ىف ىو نسدسجلاب نوضتأ سا
 نب وورطم راف مضقش يسمع ىف ملا دب لان نم كلذ لشسو قيط سا ةددشملا

 جن الاي يالف ىلا ارونلا نم سا ءيهواد بلسدتف تقلط نقورط نو تقي
 رز هال صو كلا» ٍتاذلا نئررطدت م درعاو قرطلا باغ نال سرخا جير
 ملوث علل عئارلا نيرطلا بكا لمجبا ىلو حر رص ها هاد ايم جلا مالسسألا 4
 ماهي نيون رخل نس( .ضققن اوزؤئالاددتراد ناهيالااوضقنو مب اذ كين تس
 "وذا ل يلف مرور يظن لسسادمبل اىلرتتال سام اورتن دل ل هلل نالاك
 و هرماظو ليلق' ١ ىف هس لال فو دولا سا مرضت ناي لو هلك ىداص

 مزلإ لوا ماركا فامويزمل الك ؛نس ليلقلا لجزلررجلا ضن ناك ذا ىلا لع سول
 ايلا شارع انامل هلش ىداصا» تكن ادايئدلا ارع!ليلغلا نمت ابرارحلاو
 حم ازوضوم امساابب ءلمتملا  نولل هلي !) ةلعاع قاف باوثلاب عرراشلا ايزججو كارما
 لاني فالتخا هزي نإ محسن ىو ناره مكر ينوب كورلا دنع اريلصر ىذلا
 ار ل3 لمس ىزرجبا نماو ذاك دعا بطصتفارطعب ىف و يبارلصوأ نع ض يناثلا
 انساال للسلم“ د مشس ل فواد لايف كك يملا غل ءايلإ
 دباب لل سيل ليي لعش | نلإ كسل فلاب اشمما ندى برست اريل يق علم كا"
 ن دزاج مبا ن تاججاولا وي ىذلا نضال دك ةا زال ا رصق مم يوني كلذب ند
 ةوعزرأ فصرت نمت الا اوب َيآلا ىلز> ًاريرقث انو تاي هرنملاو تابجاولا لبس
 ساعت دا لاق اناص ١و الضخ نمرتلا سا ميلك نم سا باو هسا فدذك
 رييط ةديد يديم ف كلم ص :» يرعتلا روج دابلا دال نم طب نسكب داب
 ةرعالا باز نست ايندلا باو ما مم, مذ ل وتب ةرثآلا هاينرلا باول ساده د يألا
 | |رمسوم ناك اابيط اشي شيد ارحموا ناكا رسوم حرامصلا لح حم نموا نالذو
 خلاااو كساوتر سا عمر اضرلا و ةعانغلا ركز لطبيب يطيلام هعمل |مسح لاكن ادرب اظنذ
 الاوفيس نا رع دي اذ صو ذا رسوم خراكن ئاورم طف محمد اكبر سلعلاب ورهف
 فوارلا قرصوّس ا ب ماما قرصوش اب هذول وذ ئءاطلا ةدالصو | تم انملا جريطلا

 ودي مريس ا لك اكو لاق عر لا يدط ق ويح سابك نبا ضمك اهلا ىودد دع انقلاب ايندلا ىف ليو نجا فسالا ةرئحا بيللا) سك ند ةدانقاد باجر اق ةنجبا ةرمج ىبمل وق هليل كرادم سنا سوما ضارغ الا شارد ىلع
 ةرخألا لم ينعل رجالا عقوق عملا ىلا ةعانقلاب شد بيطيف رمل اكن ارب اظنف رسوم ناكن ا نال ابيط اشي شيلايدلا ىف نايبلا يور ىف لاقايندلا ىف ليو ل 1 ل اان ن0 ناو
 را ل ا ا رفا لا ً
 ثلا عمال وصوفاهسا اهب لمعتمل ام نولك لمجال ةلعاع اف باوثلابكر اشم ااهزبجو نا مكي ارسل ا دنع امنا مل وق سلم ىداص» »ايفو نبا ةرخألا فس نئاك مزج لبد ازجب كلذ 3 من سوريا وا

 اي( لمس #٠ اهنا بلصنا يعجل ف دامب راصو اضع ةينيخسملا فتح اصملا نيب ف | تخهذب نا مسي د -نارجخ | مو
 رت كورس



 نسال ع جيا ملنانلا مدت ام تماعاذ ا علا ةيناطميشسلا سواس ولا لل برتملا عر ايلا نم فحين د]رقدنم ةذاعتسالب بلطف لاعاا لضنا نم نار قلا ةرارق نإ مدقتام لع رعتلا تلعن ررفلا تارقاذاذ لل هلس
 بهذو ةرارقلال ببلطتا ةزامتسالا نإ نيش اور ايفل | نمر شكالا بمجتمع اي هآمتدؤرق تددا سا ملوث فلس ص ٠٠ ( ناد لامع الا نس ادب ىكدلا نرسل ةدارقدنع مجللا ناطيشلا سسرشدابزمتسسم اف لاه الا
 علع لبث » | رول وا ةوفاصعلا ىف ناكراوسن آرقلا ةرإرةدنح ةاعتسالا بجد لسا داطع ب ذ و باهكتسسلامهالا ساب زهق اف. وق يل اا /ماطإ اسست رارقلا دعب ٌةذاحتسالا لسا كك هيلعد عي تلاد اصلا نم ةعاج
 لاق ملا ناطييشل| نسمع عيبسا شاب وح تقف لو يطع دا دعما لور لل ترفض ثدى دوعسم نب نو ةزاعتسال ختي م تناك فيصل صك نمل افالاو لضنالإ يبا زم لا سمي وعلق سلوق
 لام شد اف لع انا ملاوي مو اينملا راسا ى ئئر لارصتب لزنواظونح ا حررللا ب خر ىذا مث ابدارلاو ىد اضس د نما حروللا نم نا فم للسلايله ل. سبم ينأرق اجب ملا ودل اطيشملا سدي وع لق
 ل ا ا | موعيطيو متوكر نوبت ةوايلو نوني اعدل تبل ] حلم ل" صن حروللا ىلع
 مهي 1 د م ١ ناد ف نك يطور ميل رحاب امص | رئسا ريك اارل اق كم لبا نم نسم نا

 ماب وعرق ىاوويجلا 20000
 2 تنل ىلا د هو هور

 2 2 9 ران __ ًّ 0 يانا تارف أذ #5 كلارا متل ورمل هش 7 0000 هشلا صولا يلعتسأو هتءاق تدراىل َنارقْلا تأىق اذإؤ ماضل نزيل وقت بانل كس باعد طرشما عيجرتيضارتخا

 0 اوتمأ نبيل طلاس نطلس هس هيل مجلا ناطيشلا نم 0
 2 ١ ١ ل ا ل ل واس ست 6 ع 5 هاهم ا ١ 0 | ىرقلا [ردرلا هس
 لبا ذإ و5 نولرمشم ىلا هن هللا ىإ ةيرده نن ِنَلاَو تعاطي كي ولومب نبيل ىلع ةنطلس ١ | >ؤب مولس ساونا سيلا تبل ل لن نيلالا اسس لزن ا
 1 1 ' توبا رن يمحججمسجا 8 0 ا ا اا
 »اق ىراي | هللاو دابعلا -اصماهريغ ازناواهخسسنب دواي ناجم كي لراس 0 0

 رز 1 08 نك 0 / نام الراي دارج كر يذلا يو عم وموت ساد دب كاسم 2
 للم“ لب ءكلضع نم ”لوقنتب ا درهم تنأ | هيلع هللا لصوبلل اي لاف

 : حاب كلب سم / رع ا 277 ا. ا مك. ١ أ |؟امالف طار ىزعلاربع نب يبطيو مالف اًثياع سوس لّتو ءارقلا
 قلعتم 2 كبر نم لقرب سنقل حقل زردولبل لقتسنلا ةريأقو نآرقلا 0 0

 1 . 324 قيفحتلا نقد نوم ىرنق يدشن هيوضاوباباونمأ نزلا تيذيل لذنبا ين يوت دنع ل طاجن ار ع مل كم )ع أ | 220 ا قنلا لع ايلا نولي ارمي نأ ماقتسالا ضرترفح لامااذاارقبادمك
 هللا لصىنلا ناكىفا 701 وشو نارشلا سلي 01 1 فرعا هسا ىلا بيلعقلا ىف د نايهلاإ حدد ىف از اىيصف نراك اوما كسا
 1 0 لا لاا راركتلاب ديلاتلاو لو هلل » نير يداتلا ىف كلا فكذ حم دباد برا

 .ىلعي هنا ريل نوليمي نو 2 د يلا ةغل نسل ىلاهتلاق يلع لخير ما سو.يلع م هع
 سو ,. سس 1 . ود وو جورج ١ ل و هذي تاز نذاا ف ةيالاناياس ى متسابق نم راي ا ١١ تازيكاتلاب
 مج :!.سلعي فيكذ :حاصفو نايبوذ نايم فل ناس نارغقلا الهو يد ا . ب تاو ايجاد وم ران ا كو سدا ل

 53 8 7 2س و و 20 نر إ وطيرو يس اءاف نامي الا نا وجرب ميو ليو كاب ( بخ و اذ الب و اي ارضي ا
 مسا لوميا بارع و هللامإي لمد هللة باب نوصل ينل 220007 م
 05 م .ء١ سل ) ىو ١ بوش قت ب فل م 27 7 كرا لص ملا اولاق كب اذ م رم تاما رار ار صن / طخ اف رايع

 لا لوق نما نهمبلوقب نإرقلا ولا تيب َنْلِسمونال نبل بِنَكْلا ىف 7 1100 را هع م
 5 3 5 5 3 ٠ و در هللا 17 ايالروىايالا طل تمخا د مدق ىلا ترق اناميا ُلئاراع

 اراغم تنام جهلوقل ددامهريغو ناوراركتلاب ديكآتلاو ننزل امه كيلوأو هله ىالم» تلقا ميرتف كلادداع نا ل لاقو ريع عرسال |لوسي

 قمم بلقو مب ظفلتفرفكلاب ظفلتلا ىلع هزل نمل ةيامج] يكب نور رست نم 0
 0 : -ٍ سا 7 هس هر | مسج ”طرشمو | مل لص ءلر ضرع | ردم ٠١ بانطألل ان رحانج ايل

 و نهريلع لدريرش ليو م باوجاواربخلاو ةيطرهشوأأ د تبم نو نامي 0
 : 8 : ؛ 7 ظ 1 2 0 . تةععلا ناين م7
 بصخ : ف ةسشفلدب تباطىنعكعسوومتينف ىا هلاردص را ويت يع نك كل لعل قبال هسا يلعن ها ريلعل دلو هلك
 0 ا آ ا بق رطل و ىل ١ةداخالاف را يرش نم ى مكاو لوف يف هبا تكس ملا عرش
 دو ذليل وياي مرده ليعولا كلذ يِظَع العلو 0 رن اهتسالالال ف كرا لحل مشل ل
 77-7237717 17 1 1 جي نايحالا ضب ىف مل هردص حورشلاو رولا تلا زبي هارلاذا نصا ورلا ومالا لوق

 م ولَو لع هللا عبيط نبيا 0 دلا مولى رمي لهنا ّنأو ضخلا دام ا
 353 1 ا 1 20 7 س72 وع ف ص ل سلب تباط قل وعشما نرى زيي ار سص نإ ىلإ يسيل وسو و دك سالو

 مم اقحرم نجل مك داريا معم نولْوفلاَمه كيل وأ ومهراصباو فومسوا هنن ةرضل ادا يد تم للم البوت
 لد ش 0 ظ از /اب داكن اربل للملف هزحبدا عفان للنل يرجب نلع نا نابت يللا جيل 2ث ل ولع ةدبئملارانلا ىلا هرزصمله نوبي 0 70

 لاف نبل ة مرق ىفورفكلابارطفلت واو ايفان وعي و ةنيدملاىلااةزجاه] ”٠ ندب قارس( ىلا هانا ا نو
 رم كبر نإ. ةعاطلا ىلع |ورإصو اولها ناميالا نكس اناا ونتفو ا ورفكى ل| | تسجد شاع الع تازاعما كن كم اش[ هسا ال 0 22 3 37 22 َ ' 00 ..: : لف لؤلؤة رانا ةحتس لارا تلا يزبك روزا
 0 تع و لع... 2و2 أ ا. | ديسولا دورك نبل ماني لدتج ىلإ وما نعل شو ةءاضرلا نمل بكى اغا ناد
 ىكذا ةيناذلاربخ يلع لد ىل والا ناراخيو مه 6 يحل مهل وهل ةننفلا ىلع لب 521 ميلعف ذهو نرش تقول درى طاربع» مانب بلد غلا نا
 ال١ | كاب ارظفلتل " حللت ىواصا7 | دب اجو ادرج إثم ومشم نم اررطسمت ورا رب لح
 ى | سائلااونتف ا واورفا س١ لع الل ءانبلابر هاه نال وارق ىف و راعكو رانا رن

 ملوق هلسلل تلال مارجإ داطسا مترا قتل جود الرع هرلايرصحلا/ن ايلا نعوذ
 ا ْ . للبرنلا لق ىل لاس ةيناثلاو ا كبد ىلا ملوث ىف ىلا ىا كسوالا نإربخ
 تافص تسب صو ىلاست تا علا مي ارسم برم او مهاد وعت توفر يع ىف مراح اوعي مع السا نورس اب ال وق ور صمت الو اعمس الو قش نع ذتال ثيجب اي نعم فالف ابيل مج سس: سس ا عيل عزل لنداء وأ لع
 وفرص و ميرا !اوعيط ىميتسسا دورس اولا مكر مل ول لسع ىو اسص + ني افلا نم ملحن كر اصباو دود ماولق ىلع عيطاو هسدبلا نسم نرجو ةرغآلا هللس اينرلا ءايقظاو ملظحلا بازولاو بضفلا تسرقتت
 بمول ا ورسول ام سس ار خيش سد نامي الاد د لاب ساد جيم نال يفر ظد تاس ناب دانمملا لسد ااا ةرالا ل عزرجل ايضرملا ىف لسان ا نداننالا نا قش نذل ىف و ىو اضيجرلملا با سلا لسا مب ىنصل اذ

 سام رجا متسصعبلارل | ةرخألا ىلع اهيمندلا ةايسك ااوبحتسا منا ةشلاضسلا مدظع ابا ذعاوقحتسا منا ةيناشملا ثلا نبضك لعل وقير ما بضل رج تس ا مكن | لسدآلا تممدلق نت اذص تسب رفصو لس اوت شدا دا منار
 زيي ىواصا» كسو الا نا رسبشو آلا لوق نعم ذب د اورجإ نيد متر وعخل سا نارتو فو زوق لعتس مل اورج اب نيل لوف عسسل نيب افلا نمد طحنا تسداسلا مرا |عبلاو وعم ميولق ىلع عيط نما تتسم الا



 مبكئرايسبضنلا قحابعنانم ا ذجوا | داطم وفدا ا|يضني رع واجتإب دج ةراقدق د خس سفرك يما تاليداتملا ىف لاقدوحسلاوبا ىنئسل وصفي ىلاش امال اذن البار صالض ىف ىستارباذ نس !اسضن ع داق نا
 سيلو ىضن ب سفنلا كاست دال ل يال ساو تق نبارك لس م ةرخألا ىف مدقفللوايتملا ىل تملا هوجو بنذ نمروفخملا دال ىتاكيل اوتيل نق برب فابن ا نا لد يلعسسا لص وو ىسغل ىنغن ورقي مالسلا

 الوداذ ل دابكناشا لكىف مي لاق فل رابشسع الا ةقيقك ايف دع اري عرورو مج نم ةيكرملا تاذلا ةيناغلا سين اي داو تيت حر وو مست نمش بلا نانا ىلا هالا سخن دار ا ناب بج ا كلذ
 لامراتلب مبسم لكسسلا مس ١ قازطلا قيطب تلك اءازجمسا تلك الو هل سوماقر» نزخاو قلق ارهالا مت! نم ابي اللوق لل واصل نيكرشم انك انممدرسلاد مالم بس لبا لاب راسم الا راج ابدارطاد هريس

 انوي اوبو نيرسفملا نير وبشملا وجا عسرلو هك دوعساولا م دصاو موي ىفاتئ اكن اد عيفوتلاو ةلراهم ا ىقثو فالتخاب نا زيزلل» يرصتلا ةراي زلرامطالا هئسرابظغالاراشسياد لامعالا» جالا نيم لاصنالا ظ

 بس ظ 5 دلال دج

 جرش )كى ود :هقلمورهوا هيف ادعى جاف ليج ني
 اهلها دارملاو ليف يرق منم ل ديو لم هللا برصوأّيش 0 نوملطب لوقو تعا
 ايمي ف ودا قيضل ابنعلاقننالا ىلا جال ةٌّريمطم جاهل تاراغلا نمكَنِوأ تناك
 لسعر لصونلا بينكتب هنا وحنا تَرَ 5 نام لكن اعساو نعرف
 5 يلع كنزا لصونلاايارسب ٍقوَحْلا ونيس عيساوطمقف عوج سبها

 نونمُولالا و6530 ن ويل فو فو او وجل بالكل
 محل و مّلَلاو ةييَمْاماَيلِع مزح امس 0 نولبحت ين نار وذلا تما مْكَشَو
 ةوبج يروح هللا نو لاعالَو عاب رو رطضا نم هي وذاردإ لهم درجوجلا

 مها لك نوُرافب نيا ثم يلا كلذ متبسنب بِنَا لا لع اوراق مرجيملو هللا هل
 قرماوم ويلا بانع ةرحشلا ىف مبلوايندلا ىف َليظ ءاتموبلم نوفا بودل

 ني يلا قو ديأ ىف هنن تكي نصصقأم نمنح د.ملاى اداه نبل
 21 ياو رجلو كاووبرخب دن للقامم أمد هرا ىلا شلي صرحا
 لنك شل سل ادلع كبَر م كلنل ةبجوملا ىصأعملا بارا بهن
 ا :لأهحا ىلأه سب مري كبر نإ مهاعاوحلصاو كِإذ نوب نم اوعجم اَوُبَيَّوُس

 نينا 0ناِإِضْلا نول رالىْتإَوناي »لا لها لكيف نسح ءارشلا ىشرقنَسَح يللا فتييغلا نتألم طار ةءارهو ها فطصا هَ
 نات مين جهزت| نب دل مانا محا, تليد طعلا تاجر دلاددب

 تبا لوجمسإمنيد ىلتحبنا كيداصنلاو دوهيلاوعن ىلعا در رركم نيكس نم 7 0 ا ' رو تو 93
 اوغنفتي نااورم | دوهيلامهو مهيبن لع يفاَومل انيِنْلا لع ظعتضرف

 !”"تيبسا لق ىا

 ماورد اتخ ادق يارما نار الا اف هدا مارايتفارضلاط فذ مكارم تعا تير عال مالم لاريلع 1 لاقي اع بارت
 موريطرسا لكس ا لوس تنء| ةنيدملا ىب ليث ضر هه كا: ددبيا مو فيولا مكاو ةدايعلل ةعمجبا ميد ايتسمخا
 نا ليو لو يلع سنا لص ثلا بوز صر

 اك ا قربخلا لاصغلا ماج وامام تأ نادهزن] نامه ةنجتردا رق جذاكلا ميلا رقاللاطبااو لشلا نع عرجرلاو ريحوتلابرارقالإ ىلع نيلشملا ءالوبل 9
 عال شملا ومالا زبده تما دعو ق:*اقلا لمتوادعاو درك خم ماك ازلفوريك ش0 نب رزملا نكي وميفلا نيدلا ىلا الش مديح ديطم

 0 هليل نإ 7 لا ممول و جمعنا مايك مول نال ريحا تالا دا هر اخ ازلو تدك يعل 2 امل نوعبت لل | رتكز ارا هلع نع 2 ملل دار رررعبت بو كل رع رسل لس حوض تادرجلا م رظتيذ وكب هما
 :ناهل واذ د لخلإ نم سو يلع ئدا لص لا لوسر رعبا ث دم اسد ناثعل تخش منن نيزك

 برعلا تعطقو عملا مب عطني عدس عروجب اب مب التبا ىلاحترسلا نا فل ذد ما نان عيس ولحن ل وف سمح لمكتا» ىلا رئاس نهم ةفصلاا هز ىلع ناك يرق ىكال بورطلل م

 مميش
 رخال لدليل لالا سس حس يا ةحح ناك بط حكملبا ف تافصلا هب تناكت سس تاذصب جرقلا ف صو ىاعتر سنا نال '

 اجا هدامارابغلا را ا نم عرابتال لق هلل. صاج لوصحا نع حلالا عن
 ميل اهررضو فواد عروجارث بخس عروب سايل وق هك لق رفو ملقا
 قلطل ةريعتسملا ةقاالا يلع عّقواو رسال يتساف سبالل ىغاؤلا سابللاب
 جرجا © لثتئاذلاو عماللا قارواعراتجا ضافارب جاصالا ةدهس ف ةعبنما
 ثكل وتل ديت ير تيزج ءدسلالا ىلع ان زج لو كلذ ىف رب اهتم عر ويلان
 ب روعسلا وبا رم -لاملا باهر تخل + اكحازم اذاءاولار كغ هس
 فصل حو عرراشلا يلاراشسا ل جردصماو ليتم اللا نست ل لو نع
 الو لاو لو للا ثم اولوقتال ةلصم مافاد ةلوصوم ام نايسبسلا حر هر ىف د لك“ ركزت
 نم تنس فصلا. ناس ل اواو طلال س1 دتساوم | شدا ليان ىل لي نأ لوف
 لاس لل نوط ىلا 2 اب م اهيا
 مارتازد لالا زمهؤاعن ارقد اول رنا بصتخل ب زكر ل وق جلو ::ءانجاونا
 لم ماللاواولوقتالب ا لالعازن ناعتو فصت بذللا بصيرا ذركد ثم لوب
 ليسو لكل ) كح | ضفصوا م ارسم ذب د لالعاب |ول وعلا سس :يروسعم يو
 انفلرقاتارورخلاو ناسك سوفنلا تلوطت اهنا ىلا ةءاشما آلا ف دوما
 نوري اءارت تالا ضعبو ال اله ةيوتشلاتراررحلا ضب يله نوحي ماتم لس.
 عفا تالي واتلا ىف اذكة ءابالا لبا ةراعرج الم اما! اناطغا نا ب زكلارشا لكس
 دربللا ىلإ سف ىلاكن ايبو ديم نباولو قياديلن يتغمل او ةانعتلل بشن ع آلا لانصياو
 نايبرثأ مرا صووبلا ضخ ز ىف عرارشما ودإب نزلا لعد ل وف هلع
 مسك ما جار اويف درضلاما ىلا مير خيو مهل مح مد مالسملا لبا ليا
 ااوو ا« نينلا لثو زوق قل اخلر ادماوإلا يلا م امال رسب لوالئر اطاف

 ميس دو لعاب نب نيكرشملا ديدبت ىف غلاب كرو لوو هلا ىداص#»
 عروفم جيوتلا باب لب ةبانالاو عررترلاو ةيوتلا نع عنجمال رابتلا ليل خااركر
 ن' عراظالاو ةبوتلا ل صاىلنو مالسالا ىلفاكذل بيغرتوبل عرفي مير اكل ع
 عريس ةسارتسما لل اوا يبل فءايلا لاجرلو ةلط ىداص ٍس بؤازلا

 ااوقا عما لرقر يضف نا لاو ةودقاءادا لوق حلط فاس ب اقع ذر ب نه راعريغ

 راجل اق قاخملا ورا تافص ىف لامك مث الا نم تم) هدصو نااكدا لادالا قلم
 ثلاقلاو ما هدصو ناكق عما زيلف ارا فلا ذاك لكس ائلاو مريد و ازم وم ناك
 ملول يلدو ب كال ىذلادت ةعالاف حيسفبلاو كصرل اكل و عقم ىنحب ل وف عما نوب نإ
 و نيرصولا شير مالا طع ميئا ما ناكا الو اانا سائل بلعاب ىلا ل ات
 مرسال رارتقالا بعدل نرقم تقيرط سك يفر عمي هيتس اكن وكر شملاو
 اطلاع لل يصيب يصرتلا ق تقي طرنع كو ةروسلا هم رخل كساخت تا هركذ
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 صايل ىف ةقزطتم لاري اكمال قتلا يلا لاسفل وماهر وق لكس ::ريكلا نم

 #مم اه دوك زون ادق هوقو اداباددعدا لرتشملا موك ىلع ىنم اهيبرهفملا حج
 ىزلا تالا روعسن با نشملاكا ىور ما لوكن مالو أيا نراي ارنا ناذر يلا تاذصل
 دارملا تا تا نامل وأ لا ”لوسورسا عيل ذلا تماقلا وريكلا سانلا م
 بيبا عئرارشلا نود عر درفلارثكاو دئاقسلاو لرصالا ف عراجتالا عرابتااب
 ظ لئورابعل ديار عرشامل ما ةلملا ا مياربا تل عجبا نال ) هل لكبر اصغالا
 لاير فو حرورلا نع يعب نعيدلا وب ياو باتكلا تلطا نماايخالا ناس

 و نيرابإ عراطتا نا شريت م ديعرشلا ناف راهتعالاب ن اهلمتو تاذلاب نارهتماسو
 ورفلا نور لوحالا ىف عرابتالا بروصايلاءارحلا لت ل بتكو لئن ] ثيم
 درا ناد الا م /اويفالاد هدحلا وعم وب سس/ ل رعابتادراصعالا لدبتب تلربتملا
 ةوكرلا ديفيكى تعب اترهالادزرملا ىلا لكتو ىذارلا ماهل لاق وؤعسلا ىلا نع
 هسضادعب رم لئال د لادارعاو دوبسلاو ىقرلاناوطعلملااوكدي ناوبب د ريحوتلا| ىلا
 اننا لوق علام" بيلغكا ىف لثم» نرقلا ف فول املا مرطلا وام ىلع قريثل ماذا

 عر اسؤد نا "عروب نم نافندلا مضس رهف رامسلا لسار ظني ميدعا ناكق تيطلخيو مدلاب عاب ولا مو زيعلاو عتيبلاو بالكلاو فيك و ةقرحلا ماظل الكاف او دسج دلع دن لصتر كدا لو سره رميح ا مست
 0 د مينا ماعطلا لك ىف نسا ندا ل ا



 تيما مرح عيت ب دمر: لا, ل وق عل كيف ديصلا ميري التنإ قميتتسمسلا| ىف هس هيف بلع ادرطف تمهسلا ومو لرالاو تاوسلا قلن ميفرلا غرف ىذلامويلادي رنا فاقد ةدابعلل تبسلا!وراتخاو وق هل
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 نلوزتالار سفن ارقلاب ل وق كس لج ءاعرلا لضخ ىلا وار لومفملا نوكيا ناز بكو مالسلاد قولصلا يلع ردشب موك ا ة راينا يضف سا ىلع كالد عر وال فوزها لوضضملا وب سازنا عردا لو حرس » ولينختا ومو مه رتل ىنعجةسركاو
 ب را ديشل الل ازال باستا دلال يا 7 وللا ليلرلا ىبو ةئيفغلا رك ا
 ذب ل سس رقم نم ابكمهاليلد نا وكي ننا نول
 ١ نعى امادر زلال زنو ل وقل هك ص: لالضلاثادصاب | ولربو ةطفلا لم اوريع ل الضلا لبو علصالا طفلا لع اور! ىدسلا ىلا
 فضيل يالا وقال 0 2
 مهربي راش نا لاق مبادعلا هدي عتب مل برن وكل يلا نفل سبق تفادي
 0 لشلا نع يبا لفك
 ْ كساداشا مله ثا تاءل لش ,/ نيرم كاز ناب عوكرقد من متل رن انسإ
 ريضال اب ىلا ليبى مب لاحالاذ ىارصلاو ةعاطلابلوق هلل ا» عددصم اننا
 موق رثإناثلا تايألا لوف هلط ل مبرر نزلا عمطوقب نلعتسمنلاو نرعلا لوقو ٌةآسالا
 ل, قلقا بر لثو لق ىو ةيئاؤلا م ةريخالا جلا نااذج ىطدريوار يسخن اناطدس ىلاعت
 و وقر ف يطامنا سايخنببا تت ايار شكت يآ ةلامإ ددعريجلا فاو لكبا نعؤلا قرص
 دتايرءابافا :اطلس تكمل نم ىف لمجاو لو ىلإ ضرالا نم فكتوزفتسملاد داك ا

 حلل »م م1 تينا ديكس جة ريل دصاو ما لير بة روسو وعسلا ىلإ ةدابع
 ناعجس ررصلاوب ميج لاف ماعجداعجتشلا تحل اقي عستألاما ناعبنراهجرل ل
 ملا ل 21 و |بحاص لاقروسل كن مل اهتدطلا يزنت ةرميسفلو مديت ١

 هيج ا قاعت لا عر نحل ادع ايتهسااىبرابنلا ف كك نا ىلاعترل رق يلع ليرد عايتلا
 تافص سلا عو اهيدقت هرارلتا لور تمر طلب اهوا نم ىغيشال سمو
 هبل هلكت عر درلا» ورسم رار فقل ءدصم عم ليقو يبست حب |'اىس ريق وخلا
 ماس اب راو” لاوبد ةيرلدةيثيف يالي ين وددودبت لان
 ةداشاوفو ا م درو ناركالا نع الش

 ميمو نال ةلأسلا نيل مخلل ةدربعلا ىلاو يسن ىف مايا لاق مح وبعمل مانيب
 نك ىو ا

 ا ناتشسو مالا ماب لفت ةلايرلا ذم اسم عرالصاب لفت م ريق ديس ىلا هروما لكنا
 1 مًلليطه رس ةرماعةرم نوفا عيرا مالسلإ طوع نا رس سدقربلالا خخ لانس
 حردرلل -ادبعلا ناذودهجبا رسال وقام هدمت طعدرب زد عرج ملل لغز كي لع لدي ئزناو
 اضلاوواسجالا لكلا باورلا سك موب ىذلا قاربلا نااضياواميجترسملاو

 واف ىلا تن ليما ىف رول ف بامور
 هم علاالا ءارسالاظفل نصا وافتسم اكن إو يل | ىقريسلا نا باوك

 31 الب اعيتسال ا ىلع لدي فرعملا عرالار ثم را نور نمنضاداذتس/ن مره

 سح .ةرصرفلا فالكرقلا ا | نم درج لك ار صرز لطب ءافرفئاودغ

 لياقىلا و جلال. حروشلا نت ل وصالا يفر وكر موج ار لعدخلا مات لع قلطيل نان
 م و 0 0127 سارتدم

 سلا قارفتساو يف فيرنا عي بسيلرتنلا اف لسا هددبعبل ورسم ا لسلام ف الكاذب
 الك ذدتد ليا ةداشالاملوق ىرألا ف ءانخيشأ ليلا راج عمت
 داقعارم ا, صيبا ىل لمس ف ناب راقتم ضيعبتلاو لياقتلاو ليقود قريشا
 تيب نية اكد رسالا نا لك تاياورلا حرا مارك اربملا سل ف هلك جرار أ

 ىا لوق هل عرددا» دهسلكم وكاد ما نم اهتم ناكد بل اط ىل ات نب ىف ما
 لإ ماتبي ف نايذدا ىو دام منيعربسل ال ب اهتطاعإل لم دجسملاب وامل ا نا نعي

 لارج ه نب ملا رعب راما ىف كرجل واو ىمقالارجملا لسلق هل كا
 ءايالل عيب فر شرفخيل سدتملا تيب كسا دارسسالا ىف تكا مسمن دباب عكا ىخج
 0 نيمو

 5 ةرانرال رث علل عردرا ١ مني سوف داعتبو فلز لشمس صيللل | عيب نم
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 عضو ثور "ا تما لل ب شدا قلم ريف دع دلال نناطاسلا نبال نئاطلسلا

 ويس نير ثكأ هن نكد دل نمدجاسلا رجا وبئر يسد دارو علني كل الد عبالا هسا كات دال دم د راسا ضدي
 ةرلا راجشالا راب الاب فوفحد م السلا يلض سوم ندب نم يبغا دبعتم و ل لملاو ىلا طبصالاينرلاد يلا تاكريبدادركري مدرك ت اري ل عسرهس أر لوح نلراي ىلا ل
 اومن وراو ىداسمج اب س1 مر يثو لسا ىك واي الإ ع اهتجا لل وقول ىداضيم ١
 حر اودابو لازم اءاضيا او سدقلا تيم مرضحاو مدوقن ملا مخاذ ميما لا

 هلو ناريلااضيإ نيقب امارايمئالا بولد

 السالا

 لئاقلا كلذ رزع ء لستار قموروبكارتكزوبمل

 00 ماو قا ماقي ىف نا ىلا

 مه نييلاؤىواعلاوزكلااوقلا نبيل مهل نأ مديلع كومان نافمهكمب مق يف | كديبتلازا ن وركتملاو صبتسا الل خرالشاالاواءانغلا لاصوا ملا لا حرورلابن

١ 

 مرادك ىو 00 | مهر ايلا سطر يفرش جيلا رنع لإ ما فيردم لد م؟تيلصنيدرقف ةولصلا تمن ىذا دج اسد اد ورع قو مق يذام نينا تنرضيسملا تلفو مدوحسا
 / ارسم غراما دلذ ىلثل دياب ثيدكا ف ناذ هدهد جرورعلا ل بأس دقملا تيم يق يؤ ن د لاقو مول بم قرلصلا ضو نان ىفاشلارجاظل ا وريف فلخا ظنوا اًنورف قولصللا هب تناك

 تك لا» لآملاو لالا ىفرطلا غرالاف عيلاصو تالا م |اهناذ خا داو ميقاعلا ملاذا سإرجاط ابيطالسس وكلم ادسالا حمال نبل لعبت لاو تءاقتسالاو السل [رتمالع تررتخا مطار دا و و (زعمو لاق اتم اقتسالاو

 ناهس ةراشالا لمضلاب لالنملا لإ ناي قد محالا ةغيصب ىدبلا لباب اورينت لعديردتبلاب مادبلوق هلك ارجل لاذ
 شن ل, زابلاورقلو هريكاشاوعطقو ذا طنا عردبف ب لشنوزر قزم لنا 30

 اهب ١ هان نافاس ىإ نبا رزفافطلا لسا بيلو ةجسأو لاويبسلا خيا لاق فيما يخب ةلثاح ا لعدد
0 

 نالاط» جاز ا ا ميج .٠ هب الل ءافان لل الداب نإ

 274 كبرنإو يفميلع رشف تيسلااوراتخاو هديرنلالاولاقف ةعمجلا موي ةدابعلل
 قيال تيوس بيني نر ما نكد نر ديفا 96د

 ةظعو ماو نقلا ار نيد ير ليجَس لو دخأي سانلا مد تمرح أ
 اع رلاكّسخك هولا :لدارسملابىل قرح داجبو قيفرلا لوقلاوا .ظعاوم تسلا
 و ل يجس ند لص نمسولاع ىا لع اوه تيرنر هيجل ءاعرلاو هتأيأب هللاىلإ
 لاقت لَذَمو ةزجلقأمل لزنولاتقلاب رمال البف ن اقوم هنأ ديف م َنبرسسمل مو
 « لوبا ف1 012 اوددبنم نعيرس ناش أر لقوول سلعة

 دوز الص فت نرصد داصلا ىو ماقنالا
 ملم نرخلو هقيفونب وللا كراصأموريصا ةرازلا در ةزيمي نذل

 تىا0نوتكيَمَب قص قع لوميا ىلع كصرحللاونمؤيمل ناراذكلا ىا

 كيب

 أود اكن ]والاتّيطسءارسنالا ةروسر هنلاعزوملايباصلاو دعب نوح
 ديكر ةرشع ىو تايزشعو ئاء نال كيألا كنونتغمل
 ىلا ىلعرصتإلر دمحم بويع رسل يزاد دوبل نست واو
 . امارلايهسلا نم نسليشقن ىلإ ويكتب ةراشالا كوة ئاذد ليل وسع هالو
 0لتر د كدي يدل تملا دجسسملا ل *ككقا
 "ولالا رملاعلا ىو بلا ميوتلاوق ةكانتددق با عالج مي
 | ىلا جورعوءاربنالاب عاجل ىلتل قش ءاوبلاب ربل عوعن ذل ءفاوماسو هيلع ملل
 تيذزا لآ دايو .يل ملا ىلص هنأ لام هتأجأنمو توكلملا بتاع هتييؤروءامسلا
 الفرنكؤ ؤرط ىتم رح وؤآ مضي لغبلا نودورامحلاقوف ضيا ياددشوقابل

 6. هلل ت 5 9 5 مره ١ رتقرسا 00
 كيلصف تلح دوث يبن ايف طيري :قلدلاب ةبارلاًعطيؤ سرقلل تيبتيتا قو

 متفتسأف اين رلاوآمسبلا ىلا ل عشا لطفا تبصا ليثباجلاة بلا كيرتخلف نيل نورمان رمالسلا لع لاجىمأيف تجول نيتك ميتيسو إن
 نو اوؤريس عرس قربلا سقاقتشساو د املا منج لا م يبت اتا ىلا قاربلاب رق كسل لم «رانلاو ناو كن المل اكهرجاخنل مل ىذا حا م اعلاوجو ترللملال وق فعلم لك ب نيدية طخ عيبا لصنع من ينرلا تااوما
 ساوبىذلا ىدارلا مالك مل اقفل لا ىل خرم لاك وقد مالس الا ةرططلا تيار وقد رهن سإ ف طل وقو عر در سرفلا فرحك فر عوريعبلا موتك رفد ناساالارذ/ق اربلادفرارالا جند ىف لاق ه زلات اعل رض ايبافص ةرشل قربا
 لد هرم اق لد سدقملا تيب ايه ثقل تادايمالا اهب طيبي ىلا قلك ةيادلا تايب لوف هليل / ىسددعص سلك فلل اينبرانتخب عيرع دوت طويله سلا لئلا ىلا دوي يمشلع ذو لس كرد دره ثيسدحلا نال كان

 هس رق ىف دوي انمدعو لك و لربتو انا تلفدف ادلى د نعيم يف تييصخ غد كهل وق عطس يف اجر ترارلا سناك قل تاك وبا طن قت نعد عسى يفيد صاظفل فكر
 لبو ممن او ةرلصلا تناو 4 ا

 انبي طخ داره ىورتل لل اق ةرطغلا تمص ل وق شل



 ل ةرورشلا ياورلا ىلو دامت يف لا تا نمر وق علم لبان ليسا لش كيج او ةلشسا ايراني عسل نساهس لكى فو تما نعام ايي لكوملا تلت ساداهسلا باوب لاق هسا لاك ب ب هانعم ليل ف حلس
 تيواكيال ترلدملا ىف اروبا اكق ريما نالربخا لدالاد ايبن ثدلو ميلا لوا وانعم ليلو خر وروما | لسا هس يلا ل سرادقو لل و هلح ىداصاءاج ىبإ م ةفرلخلا مند خرالا منو نيطف نمو خرا نمد هايحالب او هباهترم
 منعم كا دعب م اوراو مكر اسجإ 31 ىلا | عم" اذ عيسسأ تاوطنسل ١ يف مالز لآل دايال يقبل اوم هرستو صور هسا مرآ فل اجافث سا مدابانا|ذاف لو 0لس ديس يلا لرادقو بلطاريرمتلاو تاومسلا نا 20

 هراسين و دييط عسر نم جريب اب و ةدوسا نييك نحو تاياورلا ضتبىل مدار رل و هلك تما عرراعملا تاطوسم ىف ةروكذ بلك ايف متر جوق بصمت ارثسلا كسا ندروكذملا دال قمم سدقملا تيب ىف ينال كل :
 ل

 . رمي كى ذلا بالا هيي ةروسالا وزب ل اذ فلز نك بج لاف ىو نزح
 ىارازاو لى يي ل بأ ة دبل هسا راؤافرانلا ب اب هداسي نك ىزلا و عزا باب رست 1 وع 1-0-4 4

 ناكملا بصر عرابصم ا ىف لو بحل كلل ىواص١/ لك ه راسب لج ري نم مكروح يذلا نح
 ا لابعد بشرف حارق بايد 7-3 هديل

 اكسال يسب لوقثو ا اح 0 أك هسارب للا 2 هرواعساو اناكم تل . 216 - ل5 ٠ - ةةم ع س'أر. 5

 م | حاصلا ىو حاصلا بالا, اع ياراد م ا 58 لاوريلإ لست 0 وليف لاق كم نو ليق لبربج لاف تنان مهل ليق ليرإج

 برع ةفصااو دو دج ناسا ارشاد د ىلا ايل ني تين لأ عدو ىف بير فه داب اذا ذأ أتلف يلا لير ق
 هك جر»حراصلا ىذلاوحراصلا خرالاب بحره ىإ انج روك م | ايبنالا جيتي نم 0 و "كيك د لب '؟ايعرم لاك ى ا داك يرش : 1 58

 هس لاك نك تلال ميكن ارع تن تاكقكما عراشاناذ ةلاخا تاي ملول | ايل محب لق لي نش لاق كاعم نو لي ليربج لا قف تنا نكا] يقف ليربج قف ساو
 مع نسي مارتلاض نا سد تلا نبال ىلا تنم نب سا ةخئاسميف لك 578 ا ' هك ال6 52000006
 0 0 نو ةناتشب اعدام اال للاب جعل ريزج ىلاوعدو ىلا رشرر) ىسع وى هلأ يلا ىنب أب انااذأفانل شيلا تعب لق لأق

 لان, برشا تدان تنس اعل ب ءيذوأ . دق يقف لج لاق كعم نمو ليقف لير تلرنيقف ليروجيتفتساةللاءامسل < لع ايال كال | عمم جيئ اطل ار اهسلا ىف مش دوى تعدل كره كرو تدلد 200000 7 2 58 0 5 ع
 لل مروا دخل دله. هبت نس وطن لأ. وهاذا عفس وين اذان قفغ لاس ق لاق بل لسبأ رب اهمرصاو ىلا يل و ءلازلا تاير قد 2 هع لق» 20 6.0: ( مده وعر 1

 7 الا 1 0 كعمزم ليقف ليرجلاق تنارعليقف ليراج نرحب ءلحتلانب مرت لعد فلضلر دال صعب لص اذ رس فصضلو ا الطمع 2 سلا سا 2000 .: مويس 2. 1 -
 السل ىو نعمت اتم لما نور ىر وصلا سك | ةواي رز ككس لكي اياوتو ريك | مز دع هس. ع ءللءاعا.| كنه ا|١ ١ _ةهقااع نم هءص د

 فس ةاقره رقاب ان ىلا زد تساوي لابن لن هيي لاو حيف نير دابا ةأفأنل قففيلا دعب لاقديلا ثدي لو ليقف ل##لآق

 تأ 0اة كعمن ليقف ليراج لاقف تنار ليقف ليربجرتفتساةرتسمأ خلل لهدا نب
 نيجي ىلاء دى بحرف نوراهباناذاذ انا فيلا ثعُيرق لآقريلا تعي وليف
 ليف لآ كعم نم لبق ليربجلأق تينا يقف ليربج رقهفتسا تس دأسلا ءأمسلاىلا
 ءاهبلا) أب جرح مثر يخجل عدو ىل ب حيف قسومب انا ذأ أذل رقففويلا تحب دق لآق هيل اش حب لقو
 لقو ليقّن خلاق كم نم يقف ليرج ل آق تنا نعل يقف ليا قفتسا اذ تبسلا
 هلخربوها ذاوورعل ا تبديلالاسستسموهاذاذ يهاب اذا ذافأنل متفولا تعب رق لأقيلاعب

 . د لع ,هلل م م 8 8 ءألو

 ”ليغلازاذطأبقرواذأذ ىلتنملا لس كج بهذ «يلزوؤي»لمث كب يفلازوعبس موب لك
 أرفصينإميطتسي هتلاقاخ نير ار يس اهَشغأر هلياهازم ايش غلف لالقلاكأئاذا

 ١ *6 ص 8 ٠ فمن ؟ ني . ف 5

 ىلاديهنا ىقحشازنذ ةالصريسم#: يل طوب لك قضوا ىوأذ لأق أ يفجر
 ذكرى عسر لأق ليل موب لك الص نيسختت تل كتم الع كب ضو أم لأ قف ىتوم

 ىلا ثعجف لاق ممترب شل يئس فب تولب لق ىناو كل :قيطنال كتماْرَأف فيفخقأا 2٠ م هلمع وو س " 1 3 تلآسأو .ا هو سه

 ىنعطحرؤ تلق تلف اهلأق سوم اسعجيف اس نعام ما نجففخ باو ٌثاقف
 كتف تعوم لك ليلو الكفر تاولب عوفر تلي لأ وقح ارمي عج ووك نيبو 00 0 ١ : كك : : ١ نا : لرد راك يلازم ار تن ىايرل اهيا جد ل زف لا كنها فيفا هل ف كيرلا مجدا كل قيظلال كيسا للا قأسمخ ةْ ةلك تامل ةرونخرشلا ى و يلع دا لس ما بالذ ثاثثإ : .١ ١ ١1ه ءأ . . .."لأ 0-6 ٠ ١ لاك - ها هباس .[" م ١

 ا م ند 0 ٠١ مط فب ايان وايل يورلا ىرر بطر قفا دام ومعنا بلت وأ
 اي بوكيل اذالا كك نم سوم ستقف ّيورل ارؤل سر زل هددرتو تعج ارم بحاذ لكلا ىلع و تيس مةرهوارشعل تبتكألعأف نحلل ثراها علوا "نسخ عربا ةولص اخ

 سا ماك لب نء اذ ١ ' قامت عزا رطل إب هرج مرطاسسا مجضدرل رن هلك ىداص»» ىأر نم

 ّْ اورو كلذ اوقيطيل لذ ىدحا نس نيتعلو لاوزلا تقو ىف يعلو قارغلا ىف نتعب ظ
 ٍ داره لريلو لد ريف تميتبان ىذا ناكملا ىلا ا يل ىلا تحل وف ح8 لمجمع

 لل اسلا ثيرعلا ىفر مرق اسمن قث طحرتر ل ف لس صد ةيونعملاو يسمح نتف نيدرل عيري مجاني ملسو لعدد | لصدم انيبسم الهه ناكملا ارب لحدا نادرا ليرفك لذداقتعإ ناذدل يرو ناكملا لذ قا نا
 تيان ياورتصقحرقو شعبا بابلا ثيرع قرطشلاب دارا دا تاعفد سمن م طش و نهتعث ير شعلا عبو ماكورضعلااذلو تلق ةدعاو موفو دروكن مم اغلا رو عيا لاق اسمئانببب عتاد د إ طخ عطف ىدابلا ثيدع ىف دامو

 اص” تاور شك ةابيسللا كلت يل بد !ءرقف طسدالا ةرلا ىف ءأرايئ يدابيف ىرم قرم لكو عوتتمارملا دج ىلاعترشسا ساؤلا نخاعجيو ملوث لس تامل »اربع تاياورلا ىلاب لك يحبو ةريحم ةدايز جسواسف انف يفتت نإ

 [هسزبلا مباااءاورشلاو ريا ىف صخ اب فلي ىذلاورذا رميا و معلا (ببدارحلاورشدا مالك فب نم ازبلا حك / نمو لوث عليل ىداص:» ٌةدسح او تميس تبتكرل وق لسان نعى دق ثيدع اذ لا لاق قحرل ف هلل
 | ادصقلا بم سلو قلت مرج ثنو هرضم لور ىل ةهبرالاه زب فيلكا لفرط اهلا نم فعضاط( ىلا سم ايبا م سنلا يمدح م فعض ا رم ذلإطاخماو إذ نيف عض اوم ىلا سضنلا ثيبدصو زم فش
 يب جا اهق هرقز فالا يفق ريخ انا سوس + تحفر اريك دردذ مريس دب اعرتس اذ سفن! يسر ط زف + )وركز سمجإب

- 

 مترجم لاما كلذ ثدد الاقي ينس نك |نرم عرجو | مضل ار غضل هس

 هرب نس يابت دج يما و فسوي بس ذ ليلو نك سرس تيطغادق تناكو
 رئشا لصتصو نلخأ ترتر فصاو نفاس كر كلو هى
 هر وريفل كن مادي ملو مقر ومد [رطش فسوب ىكا ىذلا ن /كذز و

 راب دتسازارج يف و ةبعللا ل اشم رايس ىف تيموج زفر وعلا تيدا ل وف لش ىداص
 نان ايو املا هس ىلا ةددسل لو لطفا سراب رت بق

 ةدسلاةزيورتسداسلا راسل ثارلصا راو تاولملا قف وبو ىلا في ىلائو زف
 لك قلق عل ظلام قرد لكفالاو لكشل ىى | كيفلا ناز اكل قون“ 0

 سبيلا منجا ىصقا فس عباسلا ءايسا قوف ةرجشسمو ىتغلا ةددس ىلا هلل
 مارارازلاو :يشرعلا ماكحال) لزغت اميل اور امعسلا نم ضدالا لبا لامعاي الملا ىو
 نلخبزظتارزم ةرماولااذ ا وسلا ىلا ة اءدتمالا بو لش ىف سا كيفلا ناز اكملرقد
 ميلاف لذي تيك ى رغما ملف عللس عردرلا»» تمن ىر لق مش لازفلا كل قد
 ءاق العفن ىوونلا لاقط و ييلعشدا صولا انادصإ | ذداهيلد ايلا يبت لا
 و ندتجرق حين لتع بكل ازعل اك رم اذاو لأ عجة ينعل سو :ليفلا نا زاك بقر و اذا
 هسرداالن اوافق ىرابلا دشئرذ ىلإ ثيدم ىلا لفل رق هلك كل ءافضن
 هلجباور ف بهذ دارج رنا ىو برز رشا رفارخن ل دنع رغا لد ا
 فا ةددسلا يفقس زل طارد! سار ليا قةلشأ ل«ففاض قرد
 ندم !اينرّق وارولغ اك قل ةلاولا كيري كا نم اهبراصف زيبا قزنمحارؤل نم
 وان, رق هلم عرور»» هسارلا شبدتبرسكا يور ناذابنسرم اهفصتيا ور عيطتسس نع
 و ممايبا للتي نإ ب اوصل | ىل! ب رئال اطوحالاو ىدا | ىاايب ىلارمثك قوي ىلا
 ما َجاورب كلذ نف) رالامراحلا لعجورسفرقو روسو شالا ليال ء او ل ربا
 و ةرقبلا ةروس مكن خو سما تءاولصلا ةيطرفوايننا مغلل كلذ دلي نم حروق اطابنتسا



 ةرمسقم ليل مالو ٍيددس عااد ةيفثالد نونلا فز ب وصتنما و زؤتيال نا رلوق هلسس لك, م طاتسالا وحلا تاره ىفإ دعب عيتلاو ضو ةره ف ىل والا تار اىسار يشب ارسالا ليل سا لوغو تيادمل ف هلس
 ند لوقلا نعم اف :لصدقظز نمد ابتدا ذ عطب اومن سدبلا ذب نال ةرسسفم انبب انا بس نم ا قدما: نافل و لس م لاقاكق ز 1 ارث ىلع اما ةيناتمجلا قءارق لك اجب او حر راشملا ب دق
 و جدوجلا ىف عزل ناكاماو خراف حر انلطن م يدذ اي ريدقتلاو فص مالكلا قشثازب ىلثو فو ذكدارنلا فرتو ىدانم حرداشلا لج لا يرذرل و هلس ىدأ 0| يلعرسفملا يلم ةروعنلا بسحب ماظناتداين جو ناك اهو مذدت
 ظفللا ىلارزم عقد ام اليل د نوكيد اليو رب لاشلا واد ذيل الا لوعفملا قب وصنم نا ءرعاممدا اهيذو اهصن ىلع ةماعلا ةيرز ل وق نيك١ ىف »ف دذح ا اذرإ ليحل ل اكد إ تدان أت اع اطلا لعب لسان سلل /اشلا ةرثكى ل ددايقنألا
 رادشسلاةظس بو صنم ابا خرارلا عرضك زلا ادب ب و ص ادعت الا لعاب وصنم اهنا ثلاثا اليكو نم لربلا لع ةيوصنم امنا ىفاشلا اب ابر ييجتا و هللا لل | ودنا م اراذو ىلاعتروقلرالكو رن عم انلكن م يدا وذل سا عيري علا
 ما الا ابل اورو اوزنت ل باطكلاق ءطرقب مالا ذب ار صخر انك م ير هسا

 دقو لابىرعاذرإو رايز نعم مات اي صفر ىلا صم ار اشسا ىلايال لب يتسم سنا 10: رس هلا هك م شل ه1

 هلل كرر ا ا ؟ ا ل
 .ْ | مجحرأ ١ ةةدترد 2 1 «.قا, مكس ن5 نا وك ندر املغأف راضفلإ "ا: ذفناو سانيو ادن ذفلا ىنعم نمت ىلإ انس صدا او لب الا ىسرم

 ناؤيشلا» است رقسا حر كك عج ن3 ثلقف ك] ذ قيطنال كتم! نأذ كتمال_زغرففقلا 0 ا
 000 . 1 :١ نايقاتلءشا| سن ردقلا و راضٌلا نورت نيعلاار سد ينقل, نمو مسقنا ىنح نم ال
 ميرا ىلصدّنلالوسر لاق لاق سبع نبا نت كر ستسمملا ف لأ ا ىور وما سمل ظفللاو هت 7 0 ا
 وم مسالا 2 ف ١ يس ما ماوواس صام ١ع اس 5: هل تاثكر رم, سس ل دست ايل نر يع 3«سيرثالاو ةساعلر سا 7 مداغا
 يب ىره نإ عجو ةيروتلا ٌبْنِكْلا سومانكناَو ىلاعت لأق لجو زعل تبا رماسو اب ادهش داس ما 2 مو
 هد .مخمساإ» عج 2 5ةسس و٠ درو و 0957 تكمادلص امو بص وا : ارِرَمَس م اعالف ى | ممنس ل ذولنل د اذلب مدس زاهاورسضف نيدايقل | لسوا
 :ياقفلابا زن ةءارث ىو رع هيلا نوضوفي 0هاليكو لود نيمو ليبيا !لليءارسلا |( رت 0 تداهاذذا سا ىرشكزلارعف الأ

0 

 2 يا. ١ 220007 از ل سر تويبلاورو لا الفوورشلا هراصقتسال ب خا يسلط كباب سوا سوماقلا ىف اوساه
 |'لبعن اك هنا تنيغسلا ف يي 5 ةٌيِر داي رمضم لوقلاو ةششازّنأذ اتافتلا اوددرلد السل ايدلاوماب بغار لآ 0
 ه0 يار ص ب و رك حل / 2( رثإ عرسكو وق عبو خر لو تلقب ر 2

 00 2 م ا تالا 5 خ2 و 7 ردو ا عبس ةدم لاك 2 ريو فلي امن قي ل]انيحمايصقو لوح ميمجفلا احا كلا يدكمارؤلش |
 نوغبتم ار هلع نلت نيم ىداعملاب م اضاضألا نب نفد ةيزونلا | . | مس نقيل هدرنجو ترلاجاناد ةنس تعجسل ةس ناكدقد لّيرعن تنم لسمالا م
 ١ -ٍ 0 ٍ 2 لب تولاجرمدا لتختبولاطو راد ما رز مبوزعياواه ل سدقملا تيب بسك

 زاب ىل وأمل امِحْوْي اتعب داسفلا ف صلو امل وأ لعو ءاجا ذو اميظح أرغب | نوبة لكني ملأ هل كداصو زب ةمم«فلض مق ادد مو 2112 ل ا و 2 17 ؛ ليل م نا هر © ءرل 70
 ا هل و2 50 ءاك> ١ باوصلاو لغو ىررصن تي بكسل ثعب ةرذألا رعود اها ذاف دوار نام
 رايد طسو اراب للؤيكيلطل أوددرتاوس أحق( مدطبلاو برحلا ىف ةوق ب صان ٍش متوققو ةرهشل ىف شدا ىئ يعش ل
 ىلظلا ىلع 58 د3 27232722ب : ناسف بمج نب, تول اجرك و ماو سدقم ا تيب هدنب ل فد فر صن تك ياست اك

 لع ثعبشاي ىكذ لتقب ىل والا و سف ا لقو لوف لعو ناموا وبس ومو أنقيل اهوا د دلت
 و طع 0 9 نايلسرا دكا وداد ل انيارتباركم ا ناؤ رم لو: لف ملول

 ة كلاود ادد ص سرقملات يباويزننمهدا]وأاوبسو كءاتفف كدونجو تولأج ل ل
 1 2ك 5 م 5 حس 5 ولا 50 عاوز 0 “ا ةلورلا انروز عضو هريسغل ذس ىلرفلا هركذ ا ذليو لتقبل دانرم تاي ركل نا قاس نبا

 لاو مك ديمو شخ لهقب نس لعب يلع ةبلغياو ةلودلا| لوعفم ةركار وق غلطس عر" قاما كرة داجخال تنفو عقل ناز زن عطوم
 7 7 عاطلاب هَ رم ١ ناانلقو ةريشعم ارق“ 5 2 ١ ا 1 زوره بل وقورؤتلا د ةلودلا نعاسبئربتلا/ خر سارع ردم ل شالا ىف ىر داود

 ١ لك ف وزو اديب | زوكيو لعب ىدعتيف لعراقي إل ةركلا سغتنو  (نود , قاتم ٠ 0 ٠ ص 2 2

 ةيرشءاس اف داس أسمأ نإ. واهل هبا ىش نال وكيت | ..| دوست غل موقلا لوادت عابصملا ل لودلا لاق هلل ةركا سل اعغا 206012

 رب انزحوبسلاو لسقلار مكون زج كقول 22 ييلحهازنعب ةَرضيألا ةرملا |[ لاف فر ف ادد وسل ف ين دستسلا
 كلو وزم2# 05و ملا تيدي و نيلوركهعد لإ فالامر ب 2ر1

 لسقب نأثا 8سفار قواقالهاتاريتت ةيعاوبلغ ]لت ماوكلماربلا

 0 5 ١ : 7 ريك ى اد ايشسال ادرط ىرعت لع حلادلا رابح ل فل ايو ضاصتخ الل ا متبع نإ ةيناثلا ةرملا رعب وكم

 هم 30 95 5 5 ؛ [مىح 2 بس الأ هر اادل لو د لل املا د و ىلصمبخ بيزكتباوداعالقوةببوقعلا ىلع داسفلا لأ مث لعند تس ا

 ةيبزجلا برضوريضنلا ىتنو :لنرق لس قب مهل عطل شمل سو يل عربا 5 0
 نير ١ 2و 23121 20072 رك طلغ اي ل نع ىلا دن ليك رس ا ىف كر سس تنك نا كور نم عادم
 نامقلا نه نإ انهسواسحخ هارإب وح نبع د هج عَجَو مثبلع هسا يمشي لير ب ازفياس لب وف نعبر لري ىلا
 ل سا مما نإ ىكرلوم ليسا سرقم ا تيرس تنك, بيكو ايما كقو واير

 3 0 9 امير( لو

 ظ ملى ابنتي للباب فك ولع ناك ميلغعتد | ثسدبب ليج ار لل مكر #ملن | نب نم سيف
 3 5000000 50 1 0 ل : 0

 مل نإ لاقت مثلا ا بمب قريتها قولا يلع لو وقر صا. لاف انم لبق ناسف مداولا وفرن اسف كاد هيف دسم ارسل عي زر شيلا بحسم لو لس اهلا يعم سدف يجو ندد الاون سا
 لتشلا منع عرف اربي منمادحا بالا لبق ل اهتّثلا نذإبأرباف لكجا نم كموق باص [ فيرد ىلد دق ياي لاس فش تما ذب لش لاقف د يكد ةارلالاقفا صح ا لس تلت ب الر صت
 ار يصشرلو هف م لايبلا يور ترهو لشم و سد رم مييلعو) طر مسا لاقوهرومو ص ورلإ سوططْس | ثري ىيل ستتاو اغلارامإ تند لإ قر يسمن كى عم | ذلو ىداسنمم

 نال دارهانو نب الكب سنلا لكس زالوا لوعفم عل يعثىعروأو لف مب طيب سا | صاع ننحبب ناك او يم اجو هرسيسلدت مز اذ سدا و نجس ريبقك سوما فلا ظفل يظل ديار دماج ايس | ييصحلا ناك
 اني ىميل ارك درك م ادلرو اتلو ا تيت يمك 0 م



 الربخبر نعابر ثري لع ف وطعم نون وال نيذلا نا لسا داشما يذلا نار كيو مل ف حلسس عرا» نورف كلا ميددال موتو ىرونمولا ميو هتيادسب ليطلب تس: سائلا لك دبي سا ف هزيل و دبي ل وق لس
 رباب نيش نينسوملار بع ا ل فا 1 لا ار ا و

 ةداشبلا يحل لقت وري نييذلا نا نولي از ل كو لوم ب و فرق هسا فزك | باب منا سا نار بخيود ]رم ا نولي نا لو ىرتمكرلا لاق كلرور سلك ودع بيعي اي نإ كشالو مم !_ءا بيذعج وري
 رربشف الفن يلسمل ىل و ييزرعم نس لريشللا ل اعتس او از ايلا ةتيقحا نيباعمب ن وكي خا نيحو هيدا ىف وا ةقوقحا هيف و ب لبو رسشسممهاريؤب ناك اوسرابخال | درجت ةدادباب ب رنا هدصق وي ا لثتو غالب
 | 0 انالا عرريو لوق هلشم حرار مينيعم ىل كرتشملا لاهتس الدراج اد ةقيقك ا سبب حايل نا ىرشخمزلا بج ذم نصر اظنلا لالا ةداشدلا يح ىف لها ريع وسؤال نيرذلا نا و ل رق ن وكي الف ارب لو

 تطقس لاس عايتجال اظفلارطوقس بجو ال ءاالا عرف هانا عربي واو تبنت
 راق لش عبو ودان ًمشسومطند سايلا فا اضياطتلا لوس "سهلا دنا كنده ل دعه

 يل م ا ا
 !!بمصهتناؤ يبشتتل!فرتو فوضوم ا فز ل اع ءاعد ل صاد ىتزرصم ايري [بح 0 ظ |

 مثاهيضالكدادارا سيم ليان قداقلغمس ليما انتل فهل ساما وليش نو معي نبا نييمْؤملا سو دبصا ل سعاموقا ىشيقلا ةقيرطلل الل قيل
 ؛ اهراذ ث يح ابنلاو ليس قله والا ناك مالكلا ىف عيت لو وورش ءءء ١ م 4 2و 5 ١ 2 3 2م كر 5 2و د2 0

 اهريطم لاو ارظم لغرب وكل ناعم ايناس ةددق لنا تسد |[ لومي ابا لوبان لعن لتحأ رجلي نروُممو ونال نب تار تارا رجا ملت
 دلاقلو ردقريفاونلتلل وف عك ىداص»دابإلا ىف لطف سس اوتو ليل ىفاونلستل فديسج ع 0 2

 تي 1 ىلاذلو نايبلل لمملا يَ( ىف ل ةذاضالاد ل وفشل »غلا اوضتجتاهنلا ل لو .راسشالاز 5 1 يلوا كى ءاعدرجا ذاجل هام سفن ىلعوشلا, ناسا ليقر نلاوه
 م 4 قلاد اناا ادورعما و رعلا ةفاضاك م ع ب اه نق تسددانلا ١٠ 0 م 2 27 سس. ب بحاول 1و '

 و ا حلا نلعجو معزبتلا دنييأر 1 اد للان عج :نيقاعؤرظنلا مزع وبضنرطعءاءدلا نوت سنجل |

 ل رت ور سلا ١ انكي نآريلل ةفاضالاو يفان كس هالظلأر اهراس طيات نددت
 داعب ىااوتس هلع ناد 'كسسا ثيردك ا داتمأ ن ميديم (لءربت # يخت :فلأوب ا 0 ا 3 طه اسم 2 در ( سس 72 "01 ١ 0 تيسر ع يمي لكم مش لك ارض ف هم رام تاز سحشمانلعجو عير يدر ايشمالا بكف 2012 مسا 7 1م 11 نإ هك ض2 و 7

 ”ريررعلا زارا ا ل باح او ملوث هلم جر ٠١ اهات هسا ةرصبمد ا| دج ة2 ايم مهوأللا ّ 0 كاع ءت٠ل1 دا" لإ 2 تس ا
 لكي رانلاو ليلا يابت يابو انلججو لولب فاد انب بلال باسل 5 دا هام رص قع ل وربط نمزلااسنإ

 امس امانا نوب ناو تنايراورب» ًأبوتكم اية يقل موب ل رحتو نيعسوا قش. يف بوتكمةقرو مقيحف وال ادلون دولوم نم/أم
 ا|طاقدإلا و. | ةرشلروصل ضن لع .لمد مب بس ان ْ 2721 7” اسحب 5 2 ٠

 سعي ضنا اللا مدزلمزل لادباثرنيال كيك اصلا 0ييِسح كدلع هوبا كريشتب هل كبت يقال لاقيو اب اكل تعص 0ارودتم قلي هليف
 7 6-0 مول هنارتها بارا ضن قيما لسه نمسا

 صوار قب, دعا و لص ضو قلف ل. اهت نءإ بابلاازب ىف َنيِيَت اور وعسلا وبا لاحب
 00 0 ل 2 نا لِض

 يفيللاو كلا بسكررقلا كلذ لسا ل اوريإ) لع فكم ناد ددقلا كلذ ما با ١ ثا را ناك ري ناك 55
 ا 0 / 0 نيد ماندو ىرحاس غزو لمح ىاتمشأ ةريزاو سفن هيلع ٌرْماَنال

 ١ 211110111 1 ش 7 2
 ال سل لا سلا , فمان تايب نأ 1 ويلعب جيا نيبي ول وسرت عْبَقَح الحا

 1 او ا تحوز دا عاويغل وعسل لسنا ريل لع عزان سؤر عجبا همعنم
 0 ملاهي بل يكب قلو ودرج نورت نياركاف ل انيق اهي اهله لاله اهانكاه لول بازل لوقا
 مولا اللوق هلكت كر يشملا ليرشملا مس نلطاذ سومو ايتو < نونا لانج اينرلا ىاةّلحأعْلا لمعب رن كم بون نب قاعتي هب وا هر هاوظو ,مطاوبب
 ملوث لش كا» دعك قنع ال نال نعل ل خلوا ةدالقلا موزل زال ريع ا نعمل ا وإلا 0 27 5 5 0 م 7
 رضا نسور كانا كوت اس ه ضعالا ىف لتاجير اجلا ةداعأبهل نمل لب هل ليجعتلال رن ني اش ام ادق
 ا نا زيتي لطاقم زارا تكمذت ريالا دار ناو ةمجملا ناو وطم ناو وماوم نم اهلخ ياض لشن ىغكل وأ جلل نيل اسكر » رتتو ارق دلي ىوطس ين دوك اص انللا قلي. 32-1222227 ءوأ ردك | 27| |. 2770722

 ابارلوق هلك ا» قسبز ازجج عرال م نحو ة درك م كلي بورخ ل ىو اضيبلا نم ١ 1 لح 4 و وموُهَ 32 ما
 مل هلم الم ةدم اذ سا ةلص لكو بسم ىلا ئشمو ب ليو ىلعب ترسل يجول 0س ُ 32 كيا لان داكن رالاهلعل معاه يسابلا قم 3
 بالذ ةمذ ميس الو ل ةيطمر. "لكل هسا سيقاضةذاسسز قاد ١ ريل رب وهو لوك طعن 5و نقي غلا نملك يلع با نمالوبقم ىا هللا دنع

 ابي ل مكر زود دذو ابدع ةسييس نس ند نم ثييدصلا ىلددد تلق نا سيلا الا "1 222 1 2مم وج :
 ول ل ل ع لحا نحا دونم اروح ابهف كين طع ناكام هاين للا فه كير ءاطع سب قاعتم

 و صخ | لعن ص بسهشل نا ف شالو ببستلا ذو فسر فلي ىذلا رزالايا [ريسسبيو ٠ ع ىلا يل 0 , :
 دببستو لعف ىلع بادب لعاذلا ببستم ا ثيل عاذلاررزو نم صقننالذ كلذ قف قمر مظلل رجال و ةأىلاو ق سلا ىف ضعي ع وب كعب نصف فيرطلا

 ف لاق زكا رزتال ول ول ص« هتف #مث ىلع بق اعي ببستلا ودب لل افلا , يلضف املا د لام فيك
 ايزو لماع سن تال سا ىبتنا ليلا للك ا و لقط و مكر ارسل دولا سوما قا
 بذي ناني عراب ساما ني مم انك وملوق حلك د يسرخا سس زو مال

 كرارم ٠م يا مج لتف از وسر ميلا شرعا | بازعب ايسشدلا ىف لاصيتسا بازعاموق | 5 00 1
 ناو موب اب عشا نم مرملكتسبص نايل بيستو هيلع لم دن اسجرهالا ىلا عدا ريف تره كلو تكا وقف لول هلسمل اينما بيز ست لك لي ىلاق نيس عررشما لب بجد ل دا لسد الوسر ثسعبت قشرل ل لس
 م ليج رن نم سا فد ذكبريرن لوعملو نم ىف ماللاوم و لماعلا ةداطاب ل ىف سييسمخإ نصا لكس لعتب لدبي زن نال وق نا ىنتتراسحبا ةداعاب ل نيل دب ملول هليل كا انرثك انعم سيمو قوسفلا لسا مب
 علا نم نالاع |روترب اوم لوقو ل فريم نمل ا, الصيد قو نامل وعظم ولو لون ل العب ثللوق للصلح هس ا لا لس اني املا تراب نكد عما حس ىف عيد طر شسملا نع ىلا ماهل ف
 نم امرصال لجئا دمدادمالا بار ومعطقفلا) فلاسللا هدب فنا نركي ثني ةرهدعب ةرهرب زن ساد ل وقد عدد ةزنألا دير هد ايندلا ىدي رم نيدعاد هسا سني ب وصنم قل رف لمت را١ ! السي ل
 ظ ال(ر وعسل | ولا | للك مكسسإ لدي مل رقد عسا دي رولشمب اهبلاراشملا لالا( اطعلا نم قرثألل دعاابو لاى | اياطسعلا

 هده
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 لدا عم لعجالو ل وقب ب مشو ال وذو اء ومذيدعتسف خال سدا حم لعبا ) لوبد يحتل نه تبا و عفا بطجاو لص | رطب رع نمر شكو سمنت فيل اكتلا نلت ت ايل اهذب ىف ىلاعتداحجسشلاركؤ تير يضر لق هل
 قولا | نإ) فيلاكتلا ريق نو ةيفدرشوريصوتلا رعب لذ لوسرو ردا نصدعب قوتك ارلا كيدلارلا نتن اكل و يلع جم اكح الا نم هارغأب هايس اس او رومالا سار نا لسا د اسااروعم ارو من ىف تلت ابا
 هلال وريفووومسلا ىلإ ىفب حرصا يمانالد ةرسفم نولي ىلا زوكو جيف اناطو ةيردصم نإ نا ىلا ةد اشم! ناب سا ملف هلس صد! انلا لسا ةرييبصم نل افءاشبا ليفيرلاو قاول لق ثيرعل في دشلاريعولا هيفو عيت
 جف ل وق لس جرا فلاظل اديسكأت نوب اربي فذلو الربو ا العاف مبدع لع ف وطعم ايسالكف ةرارقلا هب لغو ضعي ل رب ىا لرب ابر صاف لود انخشم ف لالا دعب ةدرشملا ريكو تلا نونب نافل ةيعبس سل ةءارق دلو
 علاضلوترهننو ترك سا ضار لعفلوإ كرئاو فك ءارهالا ليلك و ريتا فك لدي سروضوم, وا ابق اتى حبر دصم دل ابلل ن ومر يغو صفتو خف انل انو نم [رشلو زايشملا ىف بورماع نا وريثكن مال نورك نمر افلا
 امو اناس ساعد ان قحبرل وق هيجل كار ارقى عب حر اوصلاب رسفو ربنا عسا
 اا 4-2 ا ب ىف لا ماهم ا اباه لقا وارك نسخخ ايل لفن < 0 57

 مس مسرح يزل ل يال لل ىلديتن وأ
 : : - | امباماةماكا مدع رو ب اغلا ىلع | ت'واذب نا با او | دس ايهحىف

 مال فا و يور | نا وحجب جوج 2 جرو جا | | كددص نفل طساعت لاق تسلا اج فادشم اهدنا لاط نم راطلا لم نيتي رح يلا ىذا عمل عجم ال هنود | عانتعللا شينيف ايز للا نهي ا اكلم بيتا ناقد سدا لي دجال لملعب
 اشم ناو هايلاند ناب يا نا كلير يما يضعو تكلوص نال كالو نفل ايوملد 1 ل 0
 هلو واوطكوأ لعاف لحاربولا كل نجني ام هوراتنابداناسح] ييدِلا وأ ا 0000
 ملم اجل وعل ىا نا موسوس جمب ْ ولا ىلإ جيمي امش مالا لك راي و م بسن نال مارح الاو ريل ىلا راف بالا
 ردصمزوسراغو أن :ونماهرسكوءافلاخعيَو ١ 34 لسالَو «غلارعل نبأ ملح اف نأغلبب ل 71 0 _ الا 1 1 ا يعامل و
 2007 7 25 - 22 سا 3 اوأ ى [ ىث . هم ؟رما جافلانارل ابدأ اذإ قتلا ىف بالا لل الامرقب ٍ لاك باوالا حن

 مان ضِفْخاَونيلال مجانا نا و رد نعول ال 7س
 ناصيأ تلاد يت لضواميع كنق 2تاريل ينل كنان نالذلا بر 2 م م2 ين 706 8 ى ا سأأ# . 1 30 590 تامللا فد جرد دوا ب م ُُق : رطل أو ” (سواةك ومو ترعو
 نوصل نار فعلاور را ضار هيك زق نمير 23 0اربؤص النبع. ليش ران يرعب كرا
 : هع جولط ماع |ةليا ل اكد اذ ىلا عت ىلز ءردور لجأ | د يانا بئاجا يقص حاانجلا ل يدصاو لا ىنعبض حشا نم نتشاو نازل تم. رز 2 2 ١ ١ ع 5 : ' 8 و 0 7
 0 منعلصال مار و : نيعاجسأ نبا /ناية فيلات هل نيغن قر ذلاوبو رصملاف فصلا ف وهيا فاض نم فاضالاو بناها
 اصلا ويبلازم قس ب للا هلا ذطعا يأ َداقوفع نمضي ل مهتو ةددأب نهرب للاولا| | بكذو فيل ةراعتساهزج حالات نسل ىلو لكان داشلا داش لكان
 هدييسح ل 1 . 22321 ل دل او وف رم
 نسر بلا نإ ىلاهن ثلا :عاطريغ ففافتالا مار: ليتر نسال زيجسلارلاو نيؤسملا اس لام خيسللا لا اراب يل راح
 «مجنا فكلا *رش هاروت هير نطيشلا نيود( قيرط لكي نوايا كرا نمارس لور لاو 2 5 انه ها ا” ١ ٍ هوو ح١ سد - اتابمنادإ : 7 4 م مل اربش ناب عين . ةراوتسإ ا

 - تكا اه سرا 4 م < : ل 1 مسا ان هسا حمباشلا لراشإ يس ال تمرلا ل
 ءاكيبأ العبأيو تقل اى نير وكنا ىف مرضعة نبملااةوحا كانك ام مال ل

 2و2و2 يو م5 نها أ ماك. ور 2 22| ىدل 771 اديها عيطحن با لاق يارب امنا لاشسلاو ةرعرلا لبذ م طفت سس. ضخحاب

 هاروسيمالو نموهرطخف كيتأب ظنيت وز باطلو موج ينال ومحد 00 ا
 ا كاوكاو ملي لعجتالَقزرلنيدنعواطعلاب مهدعتز (الهسأنيل رك لان هأ]* "تى لأ "أك ثم كأن امم" مة لا >2 8 :ْ 1 م ويل | ىف تاره سوا وايل عردا سييرا بد لقول و نم جرام حراج
 معجار رن 1 هدسلا ضقاغنالا فام يل هل لكقافنالا نعابوتسمت ناكر ل د ةينافلا كتمجرب فا الو يق بسلا تجرب مهكر كلارا عر دا ساقي بد

 همه سول قر طسبي تي ن1 ناذإل جار ءل نع ئثالاءطقنم تروس لولا شا كيشا لسد لاقالصر واقر وسمارف لسور اند ىزص قاجداشما 3 2 - و. 0 03 0 انه ع 26 اهبيرو لكس اريتدكر لشن رو لسا ريض ايبرالايبرسي نا مصرلا نم ننال نيف :
 11101101 ل

 اهقاطكن د كرا نالت طعما جنان كقل كلر
 5 5 ماهى ا باجر ثا قجر يخف للامم ا قانا يبو وعس با لاقر سلا ةعاطر يكف قافنالاب

 ِ َ (لاراوس الواو وصتم ناك هارفي لتق ابريؤبو ا هلت قرع قافنالا ىف ةداي ءلاوج فارس ال اد رقع يكف لالا قافنا سارت لق ف امزبتلا

 ظ 00

 نبروريغد قافنالابلاملا فن متل مد لين ناشد فرصتلا تدل مق ود ل اشم دال ياك لين لأ ناسا قال نابل لع وسلا ءاتبالا بسير

 لتي اب ل ف هنن ىداص»» ثييدا فاما دمع مرصع بم لذ ناصح رعب نذو نابي ادعيرفكث ال نصا ومد كاب لقلب رتموصعلا سننل القنا ىنعملاو ىنلا نم ىنتتس كابالا لوف علل لك ىف الا موج ايزل نطو

 21217 2772 ا انف 2 اولا ٠ ى.إ ١! تاق ناملابلا داهداب ةرسيسال حما ديعو ودعوا + مكفن ىلا ل مكي لرق هل
 ِط امزح رق قل انتذازغ ةيشَح حاولا >الوأ| . ١" ةهح أصم بح يلع 0

 برنلل هريس عو تخالاو ئرالاكم راحت زئاكا ذاب راقا ةاساو مرسوم ا لب جي هرمصف
 51ه تحول فلا وت لزوهازيط تلبس شباسما ل . ب 273 - 7 5 م 0 ز و 1 9
 ازواتبتسئال3 لتاقلا ىلع اطلس رطل س هراول هيلو انجن | ..|لاماءاطع ادت ىدسلا ندا يزبس اكل طابلا لاه نغناو باهت نر جيرخاد
 - 0 لسا زول 0 213 لتاقلا ىلع يراول يلو : اذب لاف صح تراو هظس لاذ وللا نفرط ىف قاحسا ىلا م تنك بعش لاق رلك

 قرح و لاح ل 8 :

 3 . ا , ,ةد 1 جي جسوسرسس ..[كاةفالاهزب سدارلا را لاك إطايشلا نا خا  ذلاكملوق لس كام رعتد ىف
 هنعمل وسم ناكل بعلا نإ سانلاو ا هللاوت نهاعاذا نبع اياوفْواو صول ةليي ..| مركاؤاناظ نو دقينلافا قشلزازملا نويكبرعلا ناب عطا لعفلا زب ىمب

 ظ للا مك نيرعأ نا سا هدم اذامو ةيطرش ىلاروكر م ندقحتسما فك رار
 رشا نأ ببسا مام ببسلا عمات ببر نم قر قفل لسا ترد ازال ف

 فوت انببا ن واتا لاك مل ابا ؛نا تن لوزن بس /دالو ا ولتقلا )ول ف هلك حدد » همس الو لوق هسا سا قاثلل ارلوقو لري لخالو ل وقل سا لالا جار لقد نيرادلا ىف ايوعدب سا رطل هلك

 قوطنمابةزغاو ةوبنلا طنلا و ملبقلاو سما انزلا تام دقص نع ىزلا ديفيد دال سا هوتاسال نم غب ارل وف هلل ىداص» ممم اهنم لكو ملاعلا بيس خوش اب نلخلا روس نسف ال كلذ نعي ىزلا لص اهلا فر مسرع رقفلا

 هارب يا لاا لينك ماعم يتلو اتسم وظف ىو نس ىبرل يف قلسلما» لوتفملا لما سا ال قريب لوق علسمل روعسلاوفإ :٠ بلا ل ,لصفيلا رع ولا نناكم نينا لتقيم لاب وايد اقا نمل ناقل لقي ناب سا هلا
 ٠ ريبر» نشالنملا مدس نك لاك ني موتو ترق ساه رشم لوقو حردد هارينشماو | شاوم ل صوب حر رو رئاي سو



 افاايندلا ىف وريف نإ يملا» ليما افيو صوصخيل ةراشالا مادو ل كسو ةرخلا ف تاق سا دانس اداينملا يفر ين تايب بانتتاو تادوماملا لاغنتا ينحت ا دانم ىلارخآ الاشعري لال لق نمرود لكي ذل وق هل
 فاطعدقُ كطامرمو تسب اريل لوقى دابلاو عررفلا ةدشس حرم اا هعمل فجلس حردد ٠١ ةيفاق ةيفاقلا تير تمورعبتوفقي هرث اق نم علال سا فققلاطو لوف لس ىواص» + ةرخألا نحت ةرخألا ىف و بابل لع ىرتشمما للبت نسريف

 حررما يدم تناك يالا نزيل فا لوق هل جما» حرفلا دفا حرا ليو يحوي اوزف حرف لشن حرم وف اورم حرر عرابصملا يفد داخل دربك اسبدتم امرا سا عيرم اذ فيك اص الا ىف ضم نسا عرداشلا هددق
 قيل فيلق نيد اما نمدصا و لكن م صا و رفحا تماث |لوط لاسبسجا غلي ناو لواطتو اور لبي لرالا لئر ع فيلو ب | ليات ىف للعت لاق ل واطتتلا لثو يطير شمب ضرازا لعل لنا ةرشس ول ريشا
 فلز لك وق هل ص ربكعلا بيد نيطالف اسر ىلع نول قت لابجلا بلوط غبي ناد معو | امكن ايف راما لعل يغب باف ليم رلتعا خا لكى رتاعناو زرقا خل كى ري نارا ناشمبل لوي سلا ناكرمكتماوبعلا كعك يو لابجا فوط غلبت ناو س١ لع اذلا نمل يما لوط لوف هس لم بربك كب

 لا ليس وأ هلك + لحمالو ساعت لق ى م ةروك ملا نيرضعلاو سما لاصتا سا 0-20 مسك سماع هيلا رتب
 اذب لعل يأ“ 1 ال او ناكرجخ نا لرد يسارع نورمان ياو نيل ةدارتكلذو : ْ ا ْ .

 اجر سبا لارشالا نم ىو يتوتملار ها مر للعم اذا لوف هلل صاع ٠١ دا ١ 0 ا ش / 0 و سن30 ىل كولو رول رود لكل و لاو لاو ديس مالدب | ورطل ق نويد مصاف ردع ى م | هسا ءاشا كلذ ناكي وجوب ميوريش 7 0
 تاني دادس اضاواط بذر انو كيلو لعب اقلاداوهلاورصبلاو ممسلا نإ ماع هي كلل سّجلامعبنت فه الالام نليوأَ

 نال سوعلاا ومان اي رصطق | وث لس يداص» خيروتلاو عنْ مايؤتسالاف ا ا 0 532
 يب ةيشاوبو بجسم او داقتغالا كلذ بسسس ا كلذي نول زينل و علل لك" 01 1 0 د ' سنا قلع بالم 0 1 ينل | ىربكلاب جرماذ ىا حرم ضال ف شمل هاب لصف | ذأوبحأ ص 0اوبس منح نك
 مافن دالدلا ةفاضإ يطع نادت ف دابا لو ايضا الا 0 "لوط لأي 2 سلا( و كربكب اهرخا غلبت قح أ ررقشت ضل َقِرت .٠ كن | ءايخلا

 ١ ص - انف - 1١ 7, د ش كي .) 1 ل لاعب نوب ريتا ل نول شريح رع كسفنلا للفت بلا وز يرسل ماج الإ ضب
 0 و نم كيرلس ةكيس ناكروكنلا كِل لك لات فيكف ةغلبملاانهغلبتالكنادعلا
 ب تمل اسم ناكر ملوث هلطس جر ا) ينادصولا تاو هومز ىذلا درتلا لاطبا الاوادم لعب الو 7 27 201 -
 ل ّْ ايوكصلخا ان هللا ةرحر نتا دورطم 0آروحٌلمأي ظ 0 ّث 6 نا نر نلا ضرفول قيعحلاو بل دعم ني لال اقيرطاوبلطل : لالاو ييشلاو أ جار .|ق؟ ثم: 1 0 ش ! 1 22 7 757172 . ةلج طم اره فرم دقو مقل عش نو ضيف ب لاس سايق ةاشا اوذلاعم لحجب الو ةظعولا :ةرملوملا نب تبر دخأي كيل قومي كل ة0هور

 حملا هاا خاف إذ ملوث قلك د اص ٠١ كساعت ناكل ايربللاو ةينا دصالا _ كلزب ن2 5 عل 4 هلت انميد ؟ًانإ د | نم لا :نزبملاب سر :

 تا سس يي موس
 رايشمال للاقذا وداد اجياد ىلا مهرج اق تاقرلخلا نر وف ةلكم كدا هواِجايلاقيرط هالّيريس هللا ىاش !ىذلااويلط 00 وفي

 0 04 ويكرم يلم ةهزفتل حيت 01: يولع ءاكرشلا نم نووي جح طعن د هلا حبس
 ا 0 ترا "٠ [تاقواخملا نم قش نوام نإ ومننرِف نمو ضرالاو ميسا ثوجسنلا

 رك مر ا ال نوم فتن وقعَس الند «دمجبو هللا ناجسلوفيىا ؟يمت ا سبل تمحي اذا عتريطلاو إلا ناو كرت يدا ذافاديدج مار اب جحبرتا ناو كتل. |(نوم شت مز ور قفاز ركل و :ل مج و هلأ رد هل
 | جا بسبد ارباب د ناكمالاو ثدرملا تاي خالاتي زنكي اسنصبيج ةيوقعلابمكلجأدي نول ثيحماَروفَح م يلح ناك هنا يكتغلب سيل هنالدملدييس

 34 تاروت ايش الا اًتلطمعسا نقلا تأر قا ذ ادرلو هل كا»اببلا 1م 1 هات 0 م

 مج موق عشا طن يذلا دا ل ةردس ل يد ةيئاجاد فاول |ناروتسم بيج رج لاين و
 راض و هاون ربا نختا نم تيارفا عيئابلا ىف زكا مولق ىلع انطعجو فركلا ةروسأ | س 0 1 00 0 0 اا : ري

 بك ز ري رك قطاف ل ظلشا ةرملسو-يلع هللا لصوب كتفلادارا ن#“ ىفلزتو كنوريالف بع كلارتاس ىا
 0 هنومب غيالف ىا نارقلااومهفي نا نم” ةونقفين أ ةيطغا لدي ءلعج ىل ناف نوصل لو ىلا سل ةروسل دا آلا ءزب ىلا دازعو تلقى طفلا ىلو 000 ٌ دورس ج57 1 0

 َ 0 م سا 0 وما 11 ا رت 52217 0 نو ةلحبو نأ ملا نشرت ٌداَذإو هروعمسي الفا قطا قوما ذا و ثني لجن يوري الف راصلا لسا ذغ اوهري ىف ب ارتنستفحا ًءاف لو 12512277-22732 96417 لإ ن2 ا
 0 ذإ ديزملا نت ةيبس نوع سلام نَ دنع 0أٍروغي هرم داى“ مساره عيورت الا لجر مم نرد تايآلا دالؤب سا لوس غرف حأ ١ 41 م. 00 و ل ل

 5 نا ىلع وأرتجا بالذل و لييلكا كردق اومهفبو ق وبنلا نيبلظ تنام كولد دي لدبذإ نوني ىاممزيب نوجأنتي يوحي زوم ذو ثلت ءارق تاكل نوع دس

 10 م 2 22 7 28 طاقات” ١
 ب بيازالمعتاب سال ايتمجتلزلال لاقدر مج يديس نئكددالا 0 |[ حسم لج لإ ن وعيش م نإ حب يجانت ىف نول لكل لوقَي ه) بق ذا نم
 لبى الب كتفلا ارا نينو وف لسنس بيطخكا ١ تمعبتر هر مل الث ىف اجي دا نخ اثممالا هس ر .( ىلاعت لاق هلقع لع اب وا غم اعو لدم

 موعم الف ل ف علل 1117 ةلطغلا لع صقل حب يفلا و ببا ىلا ع دز ليكم او

 ْ عمال بو نارقلا رقي معو يطع ثدإ لصون ناك ميتا ذللا نعحبب عتاد اكس ااا
 لوق هليل »» نيقث نلادرافللا جيب ىف جربو ظاعت الا رم دتلا عرامس يملا وا

 ادلاربك من الجر قا ذا ملص هيدا لص نع موقي نااكذنا ىدرند وق سدسيدن ى سوك كة ئسو دش اييب هس: بيد ازتسا دصق ىنتين ب ديس د نو نشيد كي يج مير انا دام ييسر افلاب فيلا نوع سل اري نوصل نر رف علما هايتس نكهسسا لما ىل فير نطو ا ناارقلا نك سسا منح 1 00 ش
 نوعمتسؤارل قو بع كسلا ووزن اوبو كيلا ناو عمار حاد لو يلدا لس 7 اب ناؤزبما فاك ن دكر شم ا نا ىلا براشما وامل ناي دزنلا نرل لف هلكت حدر |ءاعشالا نو طيلقيو ن ورفسشلو ن وتقضي نالصر هدا نكد
 لأي كش شب دا ةمرل ارك ادرس, اجر هسا ةدرمول لاقد ركن روكسا ا رباه نعلن ذك, قشس ايو دخم لو علل / سد مذا عسا هلت ا نس لدب لوف هلل لكبادو سرب مذا واذلو عال نإ
 دعت ىكذلاب معا نثئعماو كسي ميذاد ل وقاذكو لاذ فظل نوعا لق حسع ىداصا» ناكل هرعاشملاورومسلاكة مقانلا فاصدالاب كوب ثيت سا ما ادورنص فيلو عل كرر ضمور برشلو

 ا( ىداصا» ميتانتتقو و كيرلا م اهسايق بس/ | عع م



 الاد لاس امو انا لولا اد ثلا تالا مساك ودمضت ىلا للا اي يل الا فانا بعام لاق نايلي لرعاشلاد كلاود ذ رس لف ةأس
 و هسداطيوا ةانالاو ةدهاملا نم مترلا عسربسو ىلا ب وطرد نيئال داعهتسالإو راكنالل ما فتسالاانارداماظخ دلاذا ريل رق لس كلا يلف ىشو الطمانل برصد ىلاعت وق هدي ري و كلا كين اوبر ض لاقي نارهمدقتلا لعرب اظلا

 ويفعل همت اذا سوحتركذ ىذلا معدتلا زب لعد ان اهنج ادق لبق اف لما مايطتسالا دب ءاذكد ابق اهف لمتال نادحم م ال نق وحم ايف لمتالو نوثو حبيل لوانكا ذارشختدا ثحبناورمدقت فوزح اذا ىف لالا
 اها بارت نآرقلا ىف حاوي ب بارتلاومدارطلا لاقو تسفملا لا فلذا جالك بد تيفو قو ىف غمولاسةافرلا امافدد لولو لإ ذر دقي ا ثعمااف وا اظع نكن رمق اهيا رجايف ل اعلا قف ةيط شمس ن وكنز
 هأانرولولق سا لاك عضوم يف :  :ل اس اد ادي دج اب ثدون هس لفل نم ال لعفل لح سدد صم ااه دعا نامجد يفز وكباريرجاقلفل قو ةاتفلاةافرلاو ماطك اكن فتلا ىف بلغي ىلاعفلاد ورسكسارسللاب مسفري لا تفر لاقيد
 1 مو ديس مذا ديس ورانا ءرافلاب قرط ادب يساامافر مل أوف لس لك
 هاايصوا ةرابب رعول ميلف ٍ او ثعبلا مير اجا نم ايات سل داما ف لس

 را 111 0
 : د نإ ارارملا ليرهالا دارا ستئو امافروام اطعم ذا فيل حيصورلا و سبا كر اعاد

 ةررط ناريس نوير لذ ىلا نس كل نباوأ صفر عاشلاو نع اكلاوروحشملا[ 3 ناو[ سرادا كد افلون سد ةداعلا شا رمال م 2 2 ٠ و١ ٠ ٠ هل هم راع يا 2 ٠
 7 2 0217 2 37 397022217 7 7 ١" ما ايدصوا ةرامجب ازيولكرلا ذل هر مدت طرشل باو ا ذب ننا هس
 لرج قلَح نوتوعبمل راءات افر وأم عت ذإءثعبلل نيركنماولاقوميلإ 2 ىذلاعسافوزف رب ارتسب ا الامس
 00 3 77-717 9221و : 0 لاري هسا فدزح ادرج ا قاشملا» باواد لاوسلا نين ْعِلاطم إيف

 أضف ةويحا] وف ريظعي ةٍروَص قالي نات قلتو 0 !َليِلَحف ةراججاونولا ٠ وكنز شا ر صان طف ىذلا مدي سار راقم ضف هزي ا تملاشلا كر
 0 مرو و 7 2 ىلا 1 هلا 1 خدك نها: مط با: ناي فر ةرم ل واو ماع ازبرزعلا نقلا لو قيما وق د

 ويس ىلا نيتي ممن رفيف مكين سورلا داني نمر الف تافرلا ورواظعلا ن «لشنو لها لواناسار لإ نان لاق تاو لآ ذوات
 -. . ءا١ © 0 صا. ومسك ا : 2: - وبه ااذ : : هدى زل لح 1

 .لسدوأةءديلا ىكداقلا نالائشاونوكنملو ءوملواوكقط طق ىلا لأ رع ا 0
 قارب نلبي درك وليت نوه شلبةرادالا | يس يتبول كبت

2 

 1 24 جبال ريكد ملل! اع ىلولو قيد مر نب املا نوضقي)) لال ردت ل لحجر وباقلا نموكي داني وو ديمو 0من ف نكي نا ثعبلا ىا دوش هلل يرماع كوكي اع لويد سا نوبة سوارا نيل اع هركرل و هش 7 ' روسو و2292 كارب حربا هرج رعب او ثعبإ اى م اداورجت ارقو عمات ن اكو ىلع نكي
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 اضل نشك ولج اف ل وق ع سعال انب تازاتسم ذىل ىفامتدتدا لليل ىنا عيرفض كباس كرذ تيدعف ناف ةسوملنذابأ نسل ى اد انكم عمون دكني اسس هذي انلوسيسسسو ارب ذاذصلا زل بلغ

 اك ىداصر» مالا باوج لكذو لش هاب ال ىذلادداقلاو لالا نال تيل ب اوسلو از ورفض كلنيتو م .رهتل تل از نوعي كس |

 م و <“



 ماساكماوعرزيل هك عل ابا كازاو بم ذافصلا بلغ /اهجرتقا قلارل قد هأت الاب اسبلتم نو لا ين لسن نا انعنم ادو س١ فوز وعفم اد تسمو بالسم يلر يشي“ "ازءابلا تايالإ ل وول
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 / "لا ىثبرما) ةديرش اير ىا جيب لا نم اقص 1 درو سحا | ه سقم رهف اون سر
 أراض كار وك 7 3طس_ 5 عا هج 7 د( رق راس ا دل مس | 2 ع |! | دايس تارباج نيئوتبارناشيلارب اظل تشادب نانموم رك تسمن بيع عب
 وعسر يعمحلاد نحيا مشبك رضكب رهن امي قرية مكوك 2 هلا نلبس دل تايوتا نو نان ار
 كا سما كرا لا .  نأ ا 5 ٠ م تمس ناشي زا سور يلع دنا لسيف ترتد لت سل ادي ناهد تم ارت سن

 وقنا وعلا مدينا ضف ركل مكب اعف اعيان طيأسباتدااباصن ع نال 0 نايس لهل اسما د
 9 ١ ًّ ْ 0 8 ا - 5 0000 ماو ١ 9 25 ل 7 فيظت ارب الاد املارسفل ب ىف تهل ناشالا د

 2 الا ىلع 2 ِ ظ و توما نويمهراهط هيمو كلةريغو قلخل لادم : مل ثيفق سافل رسما نا الادب لدبي رمل زها

 انقاخ نمضي ص لع ملصق ٍتِبيَط ديطلا نم :قزّو نسل !ىلعتملاو دل مرا وقيداملا لئلا تانا ورا نم هريفل تدوم اب سد" ىومد نا ونت
 نك 7 هلل [جومجي . (.٠ رك | بلا افي تاناعجا نم وريف نود رراشلا لكل سةورجي توم ا رعب دا توملا
 دارملاو ةكنالملا لمشتو أهبار ىلعو | ار نعم نم قالي رض سول وت اهيل اكو ريالا لاا يت اغلا
 ذا ءأيبنالا ريغ ىشبلا نعل ضف امهذا هدفا ليصضفت مزلي ١و سلا ليضفتأ | يعن سلام أويل ريتا 0 6 5 77 1 06 0 نو : . , 5956 ١ هرسيسلو ىريتضا ماا بيلا بذا نناشالا دارفا ضحم ميرال ملركدتسملا
 3 5 0 5 وادا ساير 0201 يام 0[ 5752| |الاناتالا ىذغّتالو حناوي اءاد ميتا اا ج زغالا خت نا لو بوب اوراثل اك
 لاقيف ملا عا  انيوا نالف ةماأي لاقيف منتو 9 لع . اليم 4 ا وسارت اسمع 7

 .2 2 0 م ا هه. ا( دا , (سلضئوإ زا قوانمررملو تالا دان لانشانا |م/(لضلو و
 ا : هم فيل نم رام يقلل مدوهورشل ابحاصأي هريخلا بحأصأي ل

 هأ ٠ | ِ َ ما ةروصلا تو طي و قطنلا و لقتل, لثم عيعببط عيت ز جيقلفر بماي نا وبلا راس دوصعس زوملظي ١ و مئمتمي نوءرقي كيلو

 0 حم دو ايندلا زا صبلااا ِ اءادعسلامهو ل اد لص ىكلذ عطساوب فرع كس اوت
 نح يعاين للا ىا يبيض ناك نمو ةاونلا ةرشقر لق كليف مهلا معا نما | دم اسبا سوك نسب رلوق هلم رو, ليضتتاو: لاشماو مراتب لولا
 وع 0 19 لإ ع( كفل يي مور و بيتا ليج دع لرقعلا ىوذل هسااسبباب لوا لوقعلا كو زري نم قولا

 ًاقيطدعبا تالييس لضا اتكلا ةءارقو ةأجنلاولرط نوع ١ رجلا فوق قحلا ..| نمضفا ناضالا سسسا سني ليا راد ل وق هلل ل الما لشي
 7 0 ١ 00 باو الملا عجب رملضفإر شهلا عيب نا لال لقيام ب اوجد كاملا

 يلع اوكاومم داوم مرخ ناولسو يلع هللا لص هولا سلقو فيقثوف از ربوةنع اا ا
 ىف كيلا انيح واى نا نحكنولزتسي كن ويْفيلا وراق و د اكففحم نأ دار طرب كلل 2 لضشلا نا ل ل 2-0 00 2 ع فرك 2... ت1 2| يوفي شس نفل ناذ لبتسللا صارخ جارت سنجل ليتل ها لسا ”جامال ا
 قحلا ىلع د1:230111320زيإ> 232 كلذ افون ا ا ل 5 م 1 ا 0 ١ ل1 1117 ع د ب اوما نم اذ يالا اءاب لق ب ونقل | زا رايت اي بوصل نا لسا يش
 فلا . دءلا تا لك اما. نااوعش ةمأأ ارتدت“ . او م ووفيلااماوريرطقلا ىفا ركز قتلا ةرشقلا ماو ليتفلا ومب ذب ذ الو ط اذ نئ كلا مل ىف
 4 ايّيحاةدشل 0اليلاد رش بل] ليم نك تبراق ظنون "هصعلاب م نيل

 تنالول اذ براق الو نري وا سو يلع هلال صورا ف حرص ىه ىميحاحلاو ا 0 ! 9 4 7
 5 1 ا - راحل قش 0 - أي 0 رم هب د /دع يو ةداش باتللاة ١ و

 ب ٌنعيان لشمىات املا با لع َفَعِضَو ةويحلا باذع فعض كش ذل | ةيسسا كما اذ باتا را وعول ري قانون نغم
 500 . سسوس ا : ا نلت و نفل لزند لو هلكت كام اصلالا نعم كا مخيرلاو
 افناَق هارب ص 1 16 هل نجي ا ةىفحلا وايمدلاف 0 : الاصت انيطعت كح لردا ىل لال د هين تسا لسى اولاق را لص اهو فلاطلا
 ظ " | | خل ضال مقيد طاف استالص فس يال رشحت لورشعناوابررعلا لع ابير.#د
 رابملا د يرطتو ربما رد نونلا رنجيو ال مامي ودار ا
 برولاتلات لاف فلز ريو لضن الدارم ا ءاتالص ل رهن الو عل نال روس ةدموم ا

 : | ٍ نارتولسس موقلا علو مد يله سا لموبلا تلف قر مارطلا نإ لق لذ تل
 طر اريزتتلا كلا وزلا تامل ا بازعملوق علل وعسل اوباو لبكأ »م سايل! ىفاوخلابىااوملاو لوقا دلك م "ارتبط فلاطلا نو: سنلا ئيدويد راباد مرت نارلوق لش ىداصا» 1 ا! وداكت نادرا لزناذ فل رو طتي
 ىذنا نيا فالفومراقطؤر بالشفا و هع: اينوضو فاضياكف يطا ميم اقم : فصلا تمقاو ف وصوم ا نعم اذع اع لحب تن الإ نما فعطايا زهد ةويجلا نمافعض ابار م الكلا لص ناك رخل الانام
 حسم ىواسمت»# ةقيرالا ءاسؤرلاادعا ميو لبابا ماوع نبل ضف ر اوفس موطنا موتو لبا رزعو ليما سسما و لاكي لبر بجم 0 ار شبا صاوخ نلا مط اس الا يلع
 تفزصوقة زها هس قنا ءافلا نال لاعرنزو صاناب لعب سان تس ايقريتى ع انين ةرمإلا ف عز ويت كراذنلا متبل امف ليس الا عئاودص اولاد نويل د اذهل ىلع عقب سك ساشملا نم نلاننالا عرابصملإ ىل سانا لكل وق
 مر دق كيج كورد نوطاكلاد اروع ابطا بارو ار جل علميرم ةيراقتمما اف نير تملا تائيسرارب الا تانسح ن الو ةيراقملاوجالول بام نال نولرلاتيراقول لوي ىلا بس انملاؤما تناول لو عسب لبث

1 

 | ا( يىداص) م اقم



 ماغلار ايمإلا ضرا نافرايغالا ضرايوزب ب تلمدقل مالا ابي اوف هولافا دسح ةئيدلابماقمدومما ءركة ندم ا مدقال وريلعس ا لكنا نا ككذو نال ىفد ةينم آلا هذب نا لل ىنشازب ا درب ل لاتان لو ةلس
 اند لايسما ةللالل لوريل شدا لكى راسخ وسن تنك لا مدرلا نع تهم ا ناد مدرلا فخم ايلا حرفا نك مانا و ماشلا تافرج ايبنتنكن و السلا مب ايمالاو منا ربا ارب ناكو تسدقم ا ضرالا لبد
 تروا ورها تح مو ميسا لصد ىلاعتالا م ابنمو يرينا نوكرشملا مبىنعملا وة يلا و لم ليلا ضرالا ليو ةييدملا ضرا نم لضدالاو يلا هزي اهترتما لون اذ تيزي رامصا هيلا كاك" فيلكلا ىف لسا ةياود ىف د ةنيدملا
 ىافكوزفنسستلملوف لس نرا» هولا ءاولاني لد لد هيلع شا لمحل وسد شا حيريلع مرج اظن امتنا برعلا مرا نم هوزفتسيننا| هدا داو لكن وكرشملا مك رط ةروسلاو لبا نكسب ابيب نال الاب قا دب و رسفنم حيف ةريإ
 20 0 ا عيت لرار وناس و رى رفيف« كاظد كبارخادعب ىف فظض ل وق عطس ا, ندي زخم يسر افلاب از فتسالآ كدادم - مير مهوادعب كيوي

 | بصتش نا | دعإ موا ةطاظبيف سو لكا ىل و حرور قداحلا نلا تسل ف دع ١
 لكرإرفلا لاق ىلاشسلا نس فانتم | وا ينس كل ذدشلا نس سس ادلوبلا ددصملا لع جس ه] 01 2 7 7 نا

 بسه ناشما شل |ايلقازارلوق 0 ش هو
 ةهصنا نما ىلا ذهب داشما هيفانشسامسسا روق ثلا" تنس تن جي هس لودعفملا ىلل |. مسح 0 , ١

 ه لولا هلس لدي ةواملا هذب لسا زف سما كول دل مل وق هكسا» ضنا عزم تارك ءايضالا ضرااض أو مأشلاب قحلا فاين فينك ١ نأ دولا هل لأقأمل لزتوهنم
 لاقتيل وزنا ع سم كولو نمو ه يرق كلاما ناف تلدلا نمد لاقت الا د ها دل يي ا ا طع ا و
 و كريب متسرم لك اب نم اكد شما تلو حرابصملا ىل و مليم ىلا داهسلا طسد نم ولاذإ قامو ك وج ٍِ ) ةني ملا ضراضرألا نم كن ورِفَسسسْلا ودك ةففخت

 تالا تلاردمق باب نماكولد موجاد سم | تل ابيات شال سا تل | صور ج2 5292-22 000
 ركلات يئانسم درعا: تلاد ا اني بوز ل كترمكأل راق نم داس نولهبرش 0 لرلقلإ اه كفلَج نوبي كوجرخا

 ساي با نيرؤل امل اوبعو حر رت ف و ءاط ومل ا ىف ,مللو الاوز سم !ف”واد اع رم أ ا م ا سد مو د
 ابو درنكلا ذر لش متاع نإيورو ةداتوراطعو سك لودر هرب امد 2 اليربن 6” يبون لل لجيل وجرح نمد الها نمد انننسل ى أنس نم
 ؟ىرسا و للا مو لاىنعلا و ىك | لق موروعس/ن اء نك ى رازلواببورغا * 1 قو مش تلا 000 و
 تا ىاةتملظ لابقا ليل سعب ل ]اهلاوز تقو نم ىاسمشل اكو نل ةواصلاوفأ

 عما الا تناك يلع و انلط اذ | امال و ب سي اقل ةرتكل لوا لاوزلا لعل ماوأ | 2 دا 1 1 هك طقسا ” ا : 1
 لزاما ..| هي لصف نسف نموراهلا:كتالو ليللا :كتنالم هديتنا بتم 0 8 7 م *ايع. 0 ير سم .- سى 7ك درو 7 ل سر ندد رمال | تاكرجفلا نار نإ حبصلا ةولصرجملا نا يقوءاشعلاو برخملاورصعلاوريظلا
 هك :ض كولا تاواصلا ىلع :ايضفوا كتما نود كل ة سئ از ةضيرف ت كَل لفات نا رقلاب
 انام تيم | ةوسزو جر الرجا نآرق مزلا دا | كسا لمراد اب 9 اللا ا 1 2 ب تي :

 11108 نولوالا هيف كل د [ظاللوب 2مم ارخلالا ىف 2157 كرجقب تدي نى
 ش ليمالو قماقلا ىلاك ىر خلا ل اك ةولصلا ىلع ف طك وجو اهنع إنك تسمي ةوارقلا نا و م سس عا م ١ ل

 لا لورجا ةولصؤس دار 0 تم لُفَو ةرجهلايرهأأمل لزنوءاضقلا لصف ىف :عافشلاماقموهو نورخالاو
 قرع قامت ناأب مدل ب حام هردداسايف ب ريغ واضناف بولا 2 4 -- 2-7 ءا رص ١ 0 0 م2

 اعراس لال يجو ةركأأو هيف ىرأ الايض مالا دا ىاٍق نص لَخ نم ةنيدملا خد
 ني يني باير | طلس كلن ] لعجاّأبيلا ىبلقب ب تفتلاالًمارخا ٍقلصَررْخُم ةكمنم سن, لب اولا ةرارقب ال وق عرس دصملاو غلر بسلا هي زملا نحل بسلا نااحبس 2ر1 رت 705279 5 7 2 كا. ساحل و سايت رق ا

 ”!(شرلرو لبقلا  نارقلاي رججت سا رجع ابا ابدع ناسمتد هدب نم ىف ص ا 5 1 27 هاء : .سسع جا 7
 و رصف لاس | نرجس اووارههتف ل يللا نم مرق مد هر دقت فوزه قلتم اب ومالسالا حلا ةكم كلود ننع لقو كئالعا لعام ىلوصنت ةوق0اريصن

 مناك ة رار لانا برحلا مالك فووعلاو ومو عيرصمسما حب اهلخ د لقوالئاز ل يذمم وهام نكلطأَب نفل لطب لطم قهر تم اكن او عر ايجالاب مسا تسد عر واو : ال ريع نحت | لعب ىنحييرم ٠ ةمااعإ 9 مو همك اطارلا نأ كل 1 1 ف 5 3 20 ا 2

 ماتو ممول نم ليل بقا نللاستيل نا عرشلا فل انيادامل ملينا ٠ | ام عطر لعجف امص نوتسو ةئأم كلش تيبلا لوح وما سو هيلع هنا ىلص
 ىف ورجل تلا نا ثييت ما ريوس كلذ ىلا نا بجو ربت نإ ةولصلا لس ذك ل و هيك 0 ا ولا
 ندب ل 1 20 لم مفلارم 0 ا نيل < نآيملل نبنلّوَسَو نازيشلا هاور تطقس حلا قحلا ءايس لوقيو لي ىف دوعب

 هس ب ديب لف للم اصح لم نمو -_ و اننا نيب كرتشم ليو مولا | و - سارارو 2 . م يا عر لع 1 رتاج عكا 0

 و رس لت ل 3 قييلظلاوب ,ربالو ياك وؤمْلل محو ةلالضلا نم قش سوهأَم نا هل
 و ماسلا مابلا ةداتسف ىلإ نرسل ا ىوروربهيشلا سور وبا[ رماظنإ ح 7 257 ٠ 3 5977 , د تاس 7 بلا :

 111111 م 0 ضرغار فلان أَشإلا رع ناد : ةيوهرفكل نار اَسَحالإ ني رغاملا
 نم أقع اهي عررشلا ىف ناانيار م مكانلرجابلا نإ برعلا لل فورعل| تةام»د  نالش ..ءا5 818 وماما”. .سمد عا ها” 12215 ف
 سار ولا تاكةدشلا نقفلاّرشلا ةّسماذ] ةأراؤجتم 4فطع شع هينا إَبورحشل ظ
 ىف | بر يي لص وق لا ىفو لوقلإ هرييسفل ىف حرر اشلا راش ذب كساد ىبما . 4 58 عر م : 6 ا . هم دع
 ملقاشسلاو ةلفان لفك علا و |ةلطم ال وعقم نولي ندا حرتو دبل ب لل وحس لف ان نإ | تِقيرَط عاط ءَأَس سلم يوكن موأنم 2 | ةمحر نمط ومق 0اس
 ا 2 ىاُكيّولَع 5 00 ذأ دك ىلا وه نمو | اسر رق

 ناك ا ماض نا ىلع نير يت ااذب متما نود كل ةدما عض ملوث علل س8 ] رهو و 2 - وو كيل
 تاولصاا تان دال ةدايزلا هن: ىدعلل تما لانريد تا ندم اجار سلع ى نر سرمأ نم حورلا مهل لق ندبلا هةبيتجيئزلا >جيوّرلا نحوه

 لكةبئاز ةيدددسم يضف سا ةليضفوا لوقو هيلعانيرف تا ذرم ل ناك اد سم اما 3 ا 0 3 : رف بولو 00

 اهلي ررطشا لسقح لاب ودثم ناكل ملا مايق نإ لعاب و سضتارصلا| | ىلا ت هملع ىلإ ةبسنلا ليِلَف الاولي |نمم ميتوَأ أَم هنوما دال
 ناسخ اهب حررصدقد عر ورفلا بلى نا رقم نال وقلا وِ تمم ىف فكذلد» كح

 هسا كلادع لاب رص قلو هلل لم اى ساشا ابناء اشاو
 سانا م ليضش زو ل لاقو موراو سان ؛هدعرزف هز اعد رشا باهادقر

 رخاذا صوب قهز نم لئابلا نانو ملوث هلل صارلك يردلا ل هني ل اد 1 5 : : 5
 ىرطقس كس لو هلو هركواسغل اكوببو بشق دوعل دوعن رل وقد ب ير حرم اب منع سوم اهلا ف يعطل وف ول » اصخ لكأس لطابلا قببزو تعرف تقي داتخلا لو جرود ها كلو بهتك
 نايبلا رد لو ار ووخى د ذاب دن يبو ةيسسرافلاب ين اان مل وق هلع صا» رسل ىعرفر اص صضخر م ىلع ب ىلا لااقفرفصا «ساحهم نم نلاكد يللا قف ع خص انزع تاو ضاسمرلا ودي دس نيم تناك سنا عم سس
 | باطتلا لعوارقواامد ةذاشملا ةرارقلا لي يرثكلا لعل ابيفو ةاروتلاادسيتو ادوبيلا وقلب يلقالا لسا نم متو امد ملوق حلل سوه اق ] هاين ايرسسللاب تس لك ا فطعيبج جو يفطخ كل وق هلل موش ودار نو
 (مَقالالاز يم ىفام سال ةسفص نات امل الل يلق نس لا نما لف ف وزهر قلعت وجب و تيتو اب نعت لا معا نمل وف طسنس كد اسس ب هس اعتمده #|ّسلاب لعيوب اوطخ ار ملعلا نم اوطخت ناد اممم نلف ناو نانا حب مام
 دنكاك داسصم»» عرالاد اند دبل ةايعب ىذلا حر درلا ةقيقت تس حرورلا نحل ف حاسس لم يقل يبل توام و شمت ال اود سن ادب رق دامي



 هٌواَشلا قو اممو لو ددص ير ذا لولو رداق انناف ديف طيزتلا نماورذصاو لسا ىلع رظفاص م او وريفووصقملاو هيناطيدزعتلا نبل يذم نآرقلاب لسد يلع سدا ىلصر بخ ىلع لس اعتاد نم نتعب نمش لو ل وف علم
 م رتوش عرا» مدقتلا باور انتا رخاتلا »با بن ذم نينا وطيرشلا عراتجا ىف ةدعاقلا لكي انبي سا فد زم ط رشلا با و | بارجن بك سال قو ردق مسك ادد جيو سا مسمال هلو هس يي اص: مك
 ايرعا نال رق يف ن | ىف ءراقتلاب فيطع اننسما لاء اب فيلع اننا لق سل نيتكذنل لق ل ايدتسما عطقتم نسما س١ الالام وف لم كا ا روطسم اظونمرتداع او هدادرتساب انيفع لكي سي ب( ذلا دعب فدل ىازلا كارلا
 لمجا» كب داييخالا مو مدآد ل دديس كلب سا كلذ ريو ل حل جرم نيفوللا رع لجو نينرصنلا رزع ن أب رديف علطقتم نا ىلاثلا و كيطع ودرس يلع كيلا: نا ابن اذ ةمتدالا سااليكو لق ىف رم دنت د نجيرلا نال لصت سمان
 قدا مرعزكوت لاظ 0 ا ا هر رات ا اوس ا هقول تاركا كان اج
 هبي 1 ١ ا دارملا لكم نمل و هلخ عرار ل شبا وال اقوي ولو قولك كال ر م امري |) البلا تاق كسا لم ومو بوض نكئرابتالاو طبل املا و ./ز اارقلا نادرلا مو اادد لن لوف هك ةرد»

 رشملا لإفءاب 0 نلاق ادى ا
 يس ل رس ١ لاا ازويفلف عال نا عم تايم ف عرطملا انتسالا قلو شسهج رولا سانا
 حل لل و | * ع ل أ, م| 11 100 57 < 4 لم, اروفلاااوضي خل ياك ايف ىلا ةطنفل نإ باوحبفدي الا ترفع

 ب اةتلصل نمووخان, نأر لاى كيس كيلر نبهت كس هاربات وناقد كى ل 0
 تريم كيلعَ . راك ضف 1 نإ عا رق مجم ةانيشبا نحل“ | نيلع وبك] لحي لَو 2 ا

 6 يووضت 0 عيادي يس سس رس 39 - د راكش مكر و ع ارومالا هذب نسدصا وب نيت انى تس ما يصل هلل

 رشاد اري لق لياضفلا نىكلذريعو دمج ماما كا طعلو كيلع هلزنا ثيح اب اتيعبس ناترارق طي مثو ءافلا نولسوراتلا مو ةد كاما يدشن افلا
 ص و هلا اسس اا - 5

 0 م جب 0 ربو نأ | هلل عرب تبل قاقتاب يال كسوالا ةدارقلاب وثب قاشسلا جشفاءاو لوازا تى دو
 ةهلئمينوت ]البلو ةحاصغلا فن | اله لئمياَوعأَي ن 3 ادي اا سو سو فل لما ىو كام للجسر
 م١ قا وة هلو هالأ ٠. ها ١ اا ما ررصم" زنا ليي كياتع ل ف علل كا لوعفل بل وا عروتفملا م فخخت

 اله سائل فرص هاذه لثمنلقلءاشنولوهلوقل در لنا ر يعمي ٍض عب نمل ىو نع عوج ورشاولا نحيط حبوب ليو لالا نعب
 س0 تل ص 1 ها من 283 | رثاكاازوسرارشبل الا تنك بر ف للسكك »يلعن الدل ف وذم لش
 ىاريائلا لاى أولضدتبل لثم لكس نجم الثمىافازمل ةفصيشم نمو | ص مما بلا يسواورخابا ب3 نو لسا

 ضر نمالرجففحدلنمول نا لعفطعاوأدو قا دوج ولا نطم لها ءءدولإ < 25 2 معد كأ ١ او ءا_ ملت للا 3 ثول ع مقاما لع تالا لزب ال الو لنج وبلط ا ل ع ناوارا ولد ىلاعترش
 00 2 4 و ف عممضصو 379 222272 227 1 باول وسر نولي نا زوو تفصال وسرو تنكر جار شب نري 7 َ 2 زوجئالوسرارشالا ًانايعو بأ قم البق دز بلملا للاب ناو احطق ا فسي نيزعتمكأمث ءاعسل طقس ءأ( را رياجشلا ١ لوقو ماوس مس دفان دي ليلا بلقاس قوت 0 - 2 ا أ 2 7 2 - 5 ُ 7 اج هود تس الا ان نوع ورع نر در ا

 تيقرول كيل نموت | ةماسب امثل ىف رد عصن قرا به فزحت نم ديب كأنو :ةأوهاراف حامل ار صحا وثم دي نإ ساشا حب اد مل 17 نرا» يلع مد قم لاصار د

 ا 2 0 4 ” الإ تمصاس ص طا...( اا[ ٠١ رق ءح د خوك 52422 م [تم ا ةرعاقلا لك , ىدلاال وس 2و سس رجس كاب | د ايدج نس يس ل 1 ا هم تال بيانا او لف ورق كفيدصن ديفا نبي قابل لور فردة هسر د كارم رو كس

 ذإ| /ن لساتلا مئمامو هللارذأبالا ةراباوتااونوكيم لسرلا نأسن دلوسرا رسب م سلا ىلا دل هل نا لام بساط ما سا
 م 5 قا ا م1 ب ١ ْ 77, عنبم لك ائاول اق ناالإ لوقو عم لوعفم او نا اهيذفا نيم خلرام مكر قب

 لقاكام ثعبيدلو هالو ساب هللا تعب نيركتوعب لوف ىو نا ىلا و لس لق بدبس رق نب ير اك
 0 ١ 1 0 :لاانر ضركلا نولو أفي شبا نإ ثسعيالر شما ناسك دحام ١) ثسجعال فمما ىلا بساوكبا وو 727 سوم مد 2 77 سدس ساد رت ص 7 3 0 01 ّ / :

 37 ل كي وع ملال نير - 5 هشبل دي ٍضالا ف لو هلك جرا“ ةلئاطم ١ نمالوسر انيلا ثمدب البور شملا نم لوس رّسا ثجترل ا

 0 جبل كلدربكمل منح ١ علوسر نق ىل ل سيربالا تباعد قد زجل راسب يا لوس الع ديس زبادي” يما نيهشولاب
 ذآ م . ب 0 تح ١ وع اني زيتا وا لأكلا لب ضنا ريسبشو مناع او اهب تلا ايت ىلا لادا

 هلأ نمو معها وظرح:طاوببأملأع ناري بربح دامب ناك هَ ىف رص ىلع وكي ا
 ى( 73 م رس ط١ دل د ىو 2| يس ص 6 9472 ل, 2137 اذ نيردلإ ىف احن سس ا لاك شا ل وسر اي لاقق رثسو يلع د ١ د ىلا ىف ناو اجر

 يشأ رمق مورو هر ستوديو دريل مارب مي عايل وأ مل لش هللاَلِلِضْنْناونَتمم اوهقا_ ط2
 در م 00 وص رمل رم هد دور 2 222 نو وصدو 7 2 2 لاق ريشا مدي ةرخآلا ىف جو كلس يشم نا ىلع داق ايندلا فس نيلي ا ىلع هاشم
 وأبهلتارْبِعَسٌم دزا هيلز س ترحم فو ضو ميَو يمل هوجو ىلع : اوم اعت لوق نينو آلا هزب نيب حا جو ام لبق نأ نير قو ىلع ذب نس ةدان

 ص رت 0 ا سا خا اص 227 0 1 ' 7 تلقئا|روب : 10 7 هوز ١

 بانا سوم اطيل ضعي ريكس واود اوريون. يبحر
 سا ٠٠ 1 ا ا 227 يا را 2 م 2172 7 دوور ىلا كامل 21 1 8 10 '

 _ نوادي بال دعبلاو تول لج د لعجورغصلا) ىيانالاوا ملوي | تااشاو اير قولك هد «لختشاندغ يملا“ ب 2 22 2 . 1 ١ 8 ١ ” ات 2 :لداذاا ذي اقم لاق د كوم : قولا طعم شرتالاو درو ى زل هاوار 0ايام ١ يبل
 1 طملاوق زرار ا

 لتس“ اذا رحم اقف نر رم ردامحر نئاَرح نول ا هلادع0رللا ا
 2-5 | 7 01 ا 4 . . ىطرصلت و هَهوص امصو مج ور الامكو رسم ام نل دربال ايست ىف | نلاي بيج ا ارسيشر د اظيت ظ
 نقل ليني ناَساْلا َن اكوا ثقَبقشَ انالابأهداطن فوخى الأ ةيسححت/خج لش ىداص|» 1 مل
 لك امبالا ىلا لم لادل هناي انل فاول نموت ىلا وفاق تييحاض الف نوكدي ل1 مد احنا رضا م) لقل و
 مسا مهنا نبت نيل لس عب زل قاري ىف عيتتو طسهنم نا لال هس لا
 تاإ راقت فرت وث لسمل ىواص» جو رك ىلع | وما يبل بد نلت ولط ول
 !| 1 7 1 59 .  مالكلا قو لالا فصربو فورا هازل قاقنالا نا ىلا ةءاشسا قافنالاب ا ذأ
 7 |ن/علرإكلردسعق عاش ماين برق ىلا هانيقبا ل ف لسع لذا سرغالا علا ىف قاطالاكو فرعا |ذ١ نالف نفل لاقي داخنفالا فحق اذنالا ب غارلا لاقد سذاز نزاجو موا تيقاه وذ و وافن حساردق
 اعلا نهري فل دعسصف عي نم علال قتلو نلوم اعلا متلك تروق قح نار قل عفب ديال ىل لملف ىلا لوقف فلاي سنا لوقف شرعلا لوح ودل ىل زف ثمر نارقلا عفر تح ةطاسلا مون ثيسدح ١ ىف ال دو دصلا د
 ةدامالالعاولازمال نإبرشسا مكءازرجدانفالا دعب ةداعال باو, ذلاسم ملف ٍةرعست عيرتطو وحفر او ميد ولج ترلكا ناي سا امهر كسل وق لمح ىو اص ود فل ذر ا, ةمايقلا موقق ةيادلا جرت وشلا ىف نونعيفلو رورسسملا»
 ىف كلذ نال ,باودتفال مخ و اميببضرالا يف ام مار تناول لاسترل ق ىف اياظفايندلاد ىف < قاسم ذا مل وق حس ىدانعيي١» مبءازع نم مدَقَتام هسا ةداضمالا نال خا مء داني ف ئذ لوقلراشم ار يلاد ءاشضالاد
 رك نايك »بيطار ريس سس فوز ل وعفلو ير هتم نوي نا و لبى نعم دفعنا زال نوحي نا زوج متاسسلال ديلا ىف و باول حل يشضتو ول با رجيم و نوللما ف رقاد ةرسمخآلا



 ممن ىلاندعف الكاب عفن ىلصسا مز ىف لج نإ نع ىف لصف رك او ايس ىوقإ ىلب اي رمتيلط لا داييشم للي واسم تارهجم ىسوم اني ؟انا لاحت ا قفانيت احسك سف ل بوق نكت سا لا م الكل اذج نيمو وصقتمل نينار قل د لوف ل
 قالطنا ورب نم,امماراهتلاو مدلاو عردافضلاو لما و دارج اهرب يملا واصعلا ىب قلو ىو انهي ب ركذ تال ارق دعا ددصل اذا ديلا ىبد ل رق هل 70 ابلض ىل ناصمال نإ لع م ذ التف ل ينام ناب لدف
 اول تال وار و ايش د اباوكر ضل ال نا لاصق( ع سو يلع د دا لمص نلا لاس ايد وهيمننا ناوفممرو ةريخال ا ”ضاللا ننام تءارمثلا ضغاو نونسلا و نافوطملا ليكو لن ارسس | نب لعروطلا سا لبمتإ سورعلا

 دارس اا زب لن عو هري ىر وبلا لبق تسل ىف او ردمحلا) نار وبما سس ان تفجر لا نم ورفتال و منصف دعت ا و لتقل ناط لسى ذ لسا قرب ا وضمن! واب لإ ولك ال وا ورحتالو نك اب الا سا مرت لا ىضنلا تعلو

 نيد ريبج رباب سوم نع س١ للا. سال ف اشملا لوعفملا وبي كل وف علشس لما ة دايما وم عم سا ساو زوق و ميو ىف ل رن ىذلا سوسلا ىا لمتلاو لق علم عر عيب ارمضلا لك ىف ةنئباشلا ماعلا م اكحالا تاي

 هرب ارمق | ا نير شما ير قفاب اج ىلخ بت يالا وس يس اري قل ا وسوق و موق و نوع ١
 0 سسك اح مسكه سو : 10 ظ
 لو هلل لاو ميبسخ !ام نفو ىلع مب دنع ليمارس نب كرهت ا نوح كاك دص لعن يلم تهم ال ل طة أ : :

 ل وقل ريت هس نود ىو باطما ناوا سا دم اي لع فوط لاس لانلقنو
 فو زي لوالا لوعفملا وب لكو لسارسا ب للاسا لاتلقف هانيتا سانتا لك فرطعم ا
 ةدابسكو ليم اشلا لس| مب زين نم مبا | سا لسارسما ىنب نورك ىلاسا س١
 7سم نبى سرا ل لو نار ف تس وم ايما /ءاهذا هل الف سا ناايبلا حدر
 لارا لوالإرييضتلا ىلعازب ةيسشارتعا ل 'س اف لطب انيت ال فر ميد ابا لول هك
 - جر 1٠١ قوام نرظو فاو النذل ةدارفلا لاما و دقت دلل فظومأ لالا
 تس أ نذ تبرك تا سا لسا ا وانعم نامي رسما نابجد ريفا رمل هش
 ل وسك ل ع ىف نعبد ١ نلاشسلاو ةشببخا سطل ىوبتال امد ءاه ثيل 3 لاق فاق
 ميس هاصخسالقنا) ريش ب رت اعالاب ىلا" كيلر اس تلا هسا موشم و

 ا ا 1 و وص يو ل اصعب مص صصص ل مس ل مم ل مهي هيما

 ١ 0 : 1 38 هر ا ل ا رو ل
 داغضلاو لمقلاو دارجلاوزأذوطلاوأصعلاو دهلامو تاوضاو ٍتْيبِتسب| عسي ىسوم يَ
 نيل, نمل وقت لاوس منح لي وارسل وبأي ل سف تمثل صفو نينيسلا رس طلو مدل : يما|دغ هع تحض وامك حا ١ لا ا يل كب ا

 الخالي وعِومَل لاعفمهاَج د! ىذامل ظفب ةءاؤىف لسا هلأ نإةفواركلق صرع ص وا 2م 7 ساامم دعاس 5و 6 1 ا تت 0
 هع را ؛ جو 2 ود 2 ورم تر ا د وا الك و ل ا 1١ ١

 مسا رمل تايألا لوف لّرت ام يلع هل ل و كا قحرلع ايوا خمأ رع ارو اسوم
 ِ 'ز ١ 2332 ق2 22702812 [را] نرد او ذو .[ د ل نإ *رجم جرم جم
 ل روق 0 ايلا ههاردتمَن 5-0 تا "ل اوءانلإ هذي. ىف نأعت كنكلو أرعرإَصَب ضف

 ل / مراسل عل عر لو و ولذ صر لك بلف تك اهسا 00717 . ٠5 ل <. م 1 ا 20119 . :

 00 لا كساداتملا نقزاؤرصم ضر اضل مقوس ور 7 يهلس نا نوعت 2 انريذلا نعاؤ ورصموا
 رث | دك شل كر ىلع غو دان كفل ا اور ل | دبس م ىل زعم هب ترس اي( _ 2. رك د 27 79 | 7 و 272 027 227 7

 0لتر تاس ل ىلا رجالا لعبو دج داو ضرما وكس ليدارسإ ئيبإل ٠ سعي ان يدي عمن
 0 5 5 سا 1 0م ل ص ))سهمنتلا م )د 1 للا 7 مر >2 و 22

 هتلر دسم هع لاب كر لاقي سب ندع مدا اوال يلع | تشملا يحلو نارقلا ىا تنزلق حاب ومهند ا يمبنقيولةكيانمح حالا
 داكلإ ةداحقدرباه لاقد دكت دددهرسبسأ لك نئانالف ترب 1 322# ' جيروم 2( ر رددت | كغ

 2 و م راتلب فكن مارب دو ةنجلاب نما نم ارّدبمالإ غاي كَل سر ايو ليدبت ةراجبول ا
 ِ موا مرو سورس درو زيك ارث ةيسدافلاب كساد تاع ك0 دوو 20 مع هلل عا ف 7 2و

 0 ل !ةليب لني فلا انين ا لاك سلا ع مَنِل كالثووا ةنسزبرع ىف رغم هانلزن ةنقرثاسفي لعفب بوصنم انفو
 ناتو امت لوقب وب اني باذعلا نام« نرمي "نيج راب ندد اهلا فسم سا 1 العلا ا 7 ا سو لم و
 ل نيفد سب لولا لفلم اد نوب اسيا مويلا ةويرافكل لق حاصملابسح عى ش رعب يش لادن نو هومهفيل ةدؤت اه كم لع
 ١ 0 ا ب 0 1ع ج5 2 2

 هنا زامل دل قلما صل ىذا بصرإأ ٠ ادكلللهااونيؤممهو لوز: لبق هب نصل ونوُأ نيل تمهل ري سهم اونو مالو هباونما
 هلك, لع ليخملا لوقإ عرراشلا راطاا ذب هسإو ددم١لداللد يملا ىلاثلانإ| [7ا2...و 2 6 و1[ م: اس7 اال دا ل17 نرش 23 7 ا 5
 فص ب رعلا بولس لعاب د اسضفرصرقل و لوق ل ث ف وطعم هامل ذا كاب د ل وق نآكةفقتخنإ موا كلك ةلاممتلت دسك وق ودا لوغو دال ن وزياد

 طار راب لوب منول يارا د ديكو فص ايد فت نك نة ذل درتي و لل وعشةىلاسد لوؤذبأيدمم
 اا 00 نعت نااناش :ناولاقذ نمتاي هاي لوقي لع هللا لص ناكو هلناًعضاواّنومخ نارغل
 دارسسسملا نيكل لغءايلا ضان او باشملا ىو ىلاعم او بب ىلاثناو للا زن الل ضعت | | ويري 0 ل ا

 وق هلال. سيرد ماكدالا راق نع تاء قاض ويثالا كا لدالابأ ١ كودا وأمي وسو رمل وضحا هلا وعد ميل لق لزاف مرخا الاوت وهو نيبلا
 لوم يدرشلا وا تدع نلا ثمل دا ىكولا ةرثق ةريدعإ نلإ سمر شع ىل امج اقم 0 5 ءاكظ قم 0 ا لل 22 ل ىلا

 0 0 527 2 1 ل ا انهىعل رس وق اولد نبره نما ى أ ةلئازأت ةيطرشاء|(نمرأي هللا اولوقتن أب
 يدعم نوزع ولع تف انادافد كيرالا لدكد| | ند حرلاوقالا هلالي هلآ ثيرعلا فاما نكن نطو ةيمحلا مل اها ءسل ا حرابصملا ىلو عئيلسلاو ىلاحسلاو قل 1 سوماقلا ىف و تمشتو نات هسا داق : ١ 50000 حامأ بنان | ١ يا 5277 سس 2
 فلذب داشما ني لا اياراوقت ن ابرل ف لمس "لسور يلع دا لسد لاس اد 8 ا نول كاتبنهتك هاني ار ىذلا سادعولا فلظ ني فعلك م لع ب مالا ميرو ا ا ا ا

 ىكاصا» عررشلا ىف هداورسيسلمكاي يسن وف اان زويل ف يفشل ما دايس ا لا لسا ظ كا)نلل لآ 30 ضفأ ا 11 ضناها دلعلا ملأ ةاز ل[ بت اهولا راب ملا رأ ذل

 بلاتلل ةرزماب | اهم نال وفاء ىف و ل ومو طاع ىذاسل مورا وعدتو نيكالا| | ةيكلا - ءالاع ةيئاد 101 لعلا رك شلار ملا _لتملا ناحل را كلا ةرطلاا )نسامح ا اراصل

 '* و امبم ايبا د امسالا بلت سس (رلكرل اها نيستا ذا رار ىتسلا داحس ال لق هلا, امكولا وحعا| ليس ثلا :عىأنلا ليجسملا اسساولا_رىقلا_يقرلاوي
 0 - 00 د َ 2 0

  ةماظع| ةيوقعلا لايتم ل بضفلا ككاو ىزل اوي ملكا نا لاملاد لازج |. ادهصلأ دجيأولا دول مل ازه اولامكيقل | كلا تيممل ىجملا ررعللا قدما ىع محلا فول نإت
 صقر انذياخيك ا لا ليل لمجال #ا باونلا لنج ىذا وت روشلا "ايرأامملا < ل, تءاذلاب لمديجما قل“ “٠ خيفلاجل 3 تكاد ليز لك ودما

 ليسو الو سرين م لت ذلا 1 اميركا لك ءاشس اء لالتتالاد لادزلا

 و نحب ةباصا جسو لوز رككا كس هاعداذا ىادلا قود بى زلا بيب ك
 هبيسبلا لكل مرا ةسخسوباو ردا وفعلا تؤ ىلاول ننس ربا كك ا ا ' را '

 ىف ميسم نالامب امس هس ل وف هللا ل, قل ري دسم ميلا غل بسلا مويقلا كابل يحبو تابواسعملا ىذا ملاحلا ىصختا ميسلا ن 5 يار ليبصخبو بعلا روم ب مئاقلا ليلا كد شبس يال ىذلا
 ىلا نما لوقو فو اخلا نم هدابسع مولاي و نم لا نيم وام دنا لعتو هس قيل دل متر قح ىف ءاسعم سوما ل4 عطس | نسا راسم الا نم اما نمل دارنا ب نكد جم ا ارك نكرلاور شن ااوغد | ىنعف عسل ل
 هسنلا هسا بيك ال و ىلاكلاو انعم بيسك لوقو رداقلا قع ريف ددتسقملا تيقملا لوقد لاسم نحال نا نلف ىلا ليفو وريف ع هشلا صولات و دربلا نم وف ار ىكدابلا ل قد طفكأد عبق ارملا ىف لالا بيقرلا
 اهي ةم 1+ ناس حالا لع اذ و انعمرسبسلا لوقو مالا نحب ىلاولا لوقو ديبجلا و انعم جامل لق د لا هانعم سمج اولا ل قو روبقلا نمت وملا شخ و لسرلا شمكإب هانسعم ثسك ايلا لوثد هاعر اذا كارلا قود بسم
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 ديبكا اق دو روم الإ نئاقك مل اهلا سمع :٠ هي قلع الاطرج اظلا
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 متل موي ىل سانلا ماج عب ابقا ت اميسلا وبكى زلا وفعلا ٌةاصعلل بتال ا فشلا بز لل ةزخللاب عراجرلا بنا وتلاولعلا ىف غل ابلاوم ىلاعتملار ومالا ىف دق ىذلا ىلاولا يربك مديل ا اظن نع سوتكلا ١# نط ايلا ل رهط
 غخ_ عتسلا) ىذلاوبروبصلا لعغمؤ جبل يضر مالو كيا رب و مك صم ىف قيل شمر نمديسنسلا كاطالا ميلا خيري هدابعل ار انف دعب قابلا ثنراولا لباس للان ريس ع لن عذلا عردب لب عيب دسملا وري لن لفن اظلاوبت يقل
 0 0 اا مح ولا رار وعل ع اا ير ال
 ناك هر سايح نا نحيلظذللاو ىذيرتلا د داخل ىدر لما ىذلا سا لنا سد نر قلااوبسيشو بيفور دوسسيف ل وق عطس ا» نيكل شملا عيش قعر الو ىنحماو دتوص نم ضفتي ارنا بسد ول ن وكر شمل اسس ذاف
 ورب | صرخ ا دقو ىدات | دا ور داعدلا ىف تائب اىزبكش ا قر ةضنلاو نكد فبامصا نعاس تفاقنال و ف يولصبر جالو سنا لاؤنف يراه نيمو ملزما نيمو ل وكر شما ريسف نآرقلاب ريوص عفر ذا ليله ا لس 2
 ورلشم سابك بز نحر رج نباو ريودرم نبال و رشملا ىف دارزو ماعلا و تمدح نإ
 لريال ودل, لم اد راعرلا ف تل ناش اب اهنمب عوكتقو لدالا رطل اك ىو ونلا| حير
 مكر يلع نا قولا ناك ة يبرم ىلا نكي ودرع نبا ىدردت هرييرج ن١ ظفلررطع
 مه الودارم ا نوي ناري ال و قربطلا لاك ءاهرلاب وص عفر تيبلار نع ل مسا ذ|

 كلزو ودق ويسل خيا لاقاليلاب تف اوتالدا راش اري ىئرارقب سا كيرلس
 و ار ارلكالدا 2 ارلك لح ل هس يل ىف س ابعت ن بيا كر كاع ىلا نيا رثكدنسم

 لزل ل نال ف هلع 27 يشو اءرصتل ومي ةقيوسل سوو اهرلا ديآلا لس
 ذاسم كر محا ىورديقلا ىلإ عيار ىتنلاةرصان لسا جراف لذي لس ةيليلتن
 ضع ىفو هأادلوذمي ل ى ذلار شدلرئا علا 21 لوي ن اكلي لع يل لس نا نإ
 27 اريك | بيترثورل 7 ةقه الم فاو إ قارس بيتش ترس ىف كيل ل تأرثأ ءاثلا

 ةيصرعلا تاؤصلا نمرلذابو هيو ىرايتغالا لي لكن كيرا ناوبسو لاوسل فر
 ملصاهو معقرل ن ابا تاذ ل اهكترفوقو دمك ماقتمال يزل ماقم ماقنلاف لل ذلس

 رعى غلا تاذل ررجولا بج اولا نا تاباو خر ايصال ىشتتغل | ناكمالا فتك عل دينا
 جرفالا ىف بابيآو هرييخي دور ريل نحس, لكل ىلععملا راو وم نادم ام لكيلا جراما واوس

 نك ضف |رب هريبع ل ع منن ام | جرو زورلو ل ناكاذا كلما نإ كلذ ىف حمتتلا ناب
 ناكذ هديب ى ا افورصمناسصاو ساخنا حين اكف لذ ل نكمل اذاو ريوزو هرلو

 [ًا رست مقا تسازعلا يال وق همس ل: لام, اهنا ةدايزايضتقمل ولا ىف
 مايل نونو رصاو ال اباهقسا قرع ىف درو و ةعفرلاوزعلارل لصتاربانم وم
 ىواص»# ارلوذختم ىذلا الربا تويبال ىذلا كاطع تلك نالت لوقو
 (الغلا حيأذا لد يلعن سما لص تما لوسر ناك لاف بيع نورك عز حل عالة وع
 ىبمأ عم لاقي زعلا يآ ميعينلاكو ةيآلا تبرم لق ردع باطلا دبع رم اربغ
 ماخنالا ةروس كاب 5 روتلا تنختنا لاك بمحل رشا رك نحو لاقل ملاذا قطني
 سضنإ ىف ةوقر هلا ىف ل وق هكر ووعسلا ىلإ و بيطتا نم ةرروسسلا عرب اختو
 لسا اهبظإو الع سابو زم أب اءارل ف هش ىداص»» ل اتلاارب لص

 لا نأ جسد ايل ن وجار افلذو م السلا يلع قسوم هس مثلا داويسردق لق عش

 نم اذ دابخإلا ولا تغفو ل و قس انعيا لاس ارك ل اوس نم قرم انى لا نانعمر
 نرفض اصوصم ةينابر جانعبالا فيلاتل !اذب عيال نامزلاا ذب نال متلي شدقتل لس
 لس لبث» ىفرللا هر اكر وبيت سم مرشد نيت نم لقا كا ذأ هر ناك دا
 ميسلغو لوقو لحل وطقم و | باح |نسل قد ةنتيتحا ىف ب تاكا, هسا د: ل وق

 |ذصزادسا ةداشماو غن نم اوت بث دافتسمرل ول جلل ب لكل باتألا س١
 رجا لف ىتويسلا غي رح نس سرق هس د ا سرق دحلا خراف هرغإ قكقاو هوذص
 مطقومو |بايللا ننلوث هلط ىد اص ماعلا موب لسا اب لس سرج |
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 ىلع ىلا ريو رل وف حلل لسا » تارا ىعاضيلا عيب ب[ عيت دم اي ىلا ىل ل قد لك ا
 | كيلوعلا قلكورت ومارد ايغالا و مدقم ريت فو زب قلعت رو لم 2 نا

 يهل ر صلف لكى ريك !اإب وع خلا ىلع سلوغ حرابسصملا غل يلو رفا ضطخ نم راع ال
 بعام ريب سإ فاطم فذع ل ايإ فاقنالا نسير وف حللت لمس لوعطلم
 ىوطو ني ىذ ناشلاب فاصنالا بشع شم يانلاب ةرامتسا مالكلا ف إف اضنالا
 فانا ندب رسما و ليك ابتاف نيعلا و و مز اول نم شيل زمرد بريشملا رك
 نا نمرلا نيو يعش فراعلا لاق ارئالصا انما ىرتال اهباف بناستعالا ريغ نم
 ساءا ل أل و هل ىداص»» [واسلا سدبت اوفس نوي نلو ؛ ليلك ب يب لك

 ىل ىاىرلف ف لوقو واصا سا أطكإ نسا نكوراف لوقو اطكار املابى لفي ل
 سنتا لاما فكلاسملا هزي يف رلوف علبلس » حلا فيلا ليسا تزل د وق و ىبلغ
 "س ةاطخمهسافلفرلوق و ارينلسس ما مب امبل وق هلك" مولعلا بعص او ئذلا
 انهارعا ضرع ادق ىنح آو اوطق اوصل قو ضرع سا برضارقد لة هل
 هذي نك نناكن مد سا نعي حبق دابلصا عم دامك هسا هب ىف اكن سد ل ولك
 ةرخآلا نكسسا ةرغآلا ىف وناوقتا قد لك فق و ريغو اهزغ انصر س١ م ارم | 2
 هلسن | تتكل كا ابل من افرق سا تالوطم ا نك اوبف سا تالوطملا رم الاي دارم او
 وني معتلاو قت دصلا نس مت. يمل نجر ا باو | مب نوقيدصلا م نيظيدصلا لو
 ةنبا ىف ءاقفد سااقيفد كلطوإ نحو رك نسريغ نوح اصلا ورثها ليج لما ءارشلا
 ١ يضل ميلاعٍ تاهيرد ىف مرسم لاك لا و مب موتك [هايند مب ذ رباب عسا يحمل ايدارا و
 لان اسمو ملف حليم نيالادك ريدا شميل نم ىلع د١ لف َو ىلطو لامعا ردق ىلع 4 فة يتإرملا فاتك لا نجلا لرسم

 2057: رو 1س ف ند سس مح 1 -تحص
 وفعل قت: باتا ادتملا ىو نطل رهان مرق لنهر
 مقاتلارابخلا مأرلاؤخمل ىنتل اعماق مل مانا: ل لجل اوذ كاملا كله فددلا

 كيال زها وىل عت لاةىزيرنلا»سرويصلا د يشرلا ثراولا ىف املا عيربلا ىدابآرونلا
 ساهمت تفاح لزنا نمو نأ رقلااوبسيو كوبسيف نوكولا كعمسيف ايي كارب

 ءايدجحلا لقَوطيسواقيرط كل ييس :هازلاو
 لجأ نم رصين و د نكيوأو ةيهولالا كأم ى يعفو بنو ف م ورورجو

 ررشلاو نلولاذ انا نعتمار :ظعسىظح آرت دي ور صان ىل
 لامك دأعلا ميم وقسملا هزاىلعةلال لا كلذ ىلترهلا بييترتو هب قيلبالالكو لذنلاو
 لوقي ناك هناا لص ىنهلاذأ عمن رنهسف سمحا مانالا ىوز هتافصف ىةغنَو هَناذ

 هب تامكايرخأ ل نلتم لآقملعا هللاو ةزوسلا خا ىلا لونين هناا
 لوبن اضعف شل للحل نيرل لل الس قحملا :رهل لاما هقلاىذلا هظعلاز أر قلاربسفت
 أشم صر ةيدأل .تفلاو + ليت هللا اق ناهانارا فن ىف ىف يف تزبو:ى وتيرة تغف
 ا لو لكس قرد سد ةيفيل ذوو عنا نان سرا ليسو .نكمجوزيلكا
 ارعش تلق قو ٍءلعفعلطاذأ طخ لعد يف قود لاذ صال كرمال جف كمل الا
  درجوالوبخل) نيوأ | نعدراذاطال نإ ..[قعضيو زعم ربا ملا | فارهذا وناجح
 ناد اوسعو كلا سلا نه سونا نعزجلابىل اولا نإ ضنا ن راح ىفطق نيدو
 برهخاؤو كالوطلاابداتعا نم آكوأمصانا وأ يي اوأ لن, وأ ررتغنوأمأعف يعني

 ىف داكن ومذاق دل اجو رادع خاص ادع وامسح اهل صاو ةزمكتلا نه ْ
 حمار ادجيوأقيقحنو هنالك دلع ها اوةيذوتث وح ليج ةيأره ب هلة ذيل |ةخؤلاوب

 , 0 رع "ري أرلا سا ىلإ ةلس . ١

 داكلدو هديل وأنيق او |سح ني ىلا رصلاوعارب ثلاوزيقي نصلاوزديبنل نم ملت امعاازازلا

 طلب هلل لمأع فل قع يكول متل نيسان مِلسئاَس بك هلا 3 غن ريس تقلص
 داضم لق -اويزالا ميغا ليال زاكو ةنأ مناف شزياوبس نس لاو شرهثأع لمجال مورفي تنم
 ٍةئاهنامثو نإعبسو للتنس رفصسدأس ءاعي)الا موب, ضييب: نم خذو رولا ”نسلا نم

 رابطتخإ لوشنم نا دقني نا نع بسب و لاحب اضرلا قذددق ملكا جنسيا لبا لعرئدا لضؤرمو ةيط نيل ل اقري ريغ لس
 نولاقلا نول لوقيا كه يس ةيبولالا مل وق حسم ىداصم»» دنس, قكا لالا تافددعب فكلذو سا 7

 هيف تكفا رو لوق هسع لم ةيقلا للا ىف لوقيي نإ دسدالا نا لمان عفاف ايف فرصتلرخ | لا صم ناكل نال ةيمجولالا ىف,ليرشلا لن ةيانك تا دوت وما لال لل ىف ل هيرشملا ىننلجؤو وعسل و - لالا ورسم
 ميلا كدر وق حس ليسمتا# ىذاوتلا جما ماركو ةدجج قرش حيات كيلوا سلوق لسا يف ترف ارق لوق سمو ركذ ان لصتامو برس ادسقذر ل وق هسا راع يقبل ذاو ب تلم اير وق ىف اى عج ارريمضما ل
 اقد هسا سا جيهس ا عر قي دا يف للدب سن انف يف ل وق و لعاتنا ابي لتي فنلا ىف ةوقفركسفلا يرق وقو قناطر يف تمن فنتسا هاا
 نب لما" ميسف نيب ارلا عنا سا ىدسيك قو با هد ا ءاشس نا ىدجتأب ادا سا م اال يسم اناوعفم قولا د بكسل |ريلغ لد نا بادب ذل د

 و 14

 ةدزي ل وعفل ارد اء(شس نا ل وف علل لما م جيم تيفن ترسو نأ
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 ' | ضاع ثداحأا |تالاقإ مدّملا ثداعلاو مدقلارح نق لص وز ررقسال مادا ترددت ارنوب فو ذك قلتش سرور 0 مهل
 0 اننإى نحر قار وعبد نو للاب و يرابخ لمسار ل حلا توب هسا كل مالم ادار لب د ل 0

 تالاّجإل هلل لسنا او وك 0 هدا غنالاو زا ل .ليتس ل وق نع نور كارب ور أم 00111111111 وقل نعوزو
 (ةعالاو مالعالا ميال تاو ىلا عذب لوصتدزم طدلامل "نا عكا ثلاثلاإ ديفارل و" علنا» تساثلاث ا 578
 تا اورو صتنيف ماء نار كات ا سصتنوالص اهوا ناطق ربت تلا |لصقوصقلاهلا اىاوروصقملا لصاولا نيت قرف مثانلقءانثلا, أش 0 ماسي

 لالتخا عنب ىذاوعل وت لكروعسلا ىلإ ارب تطل ضان تان سي | يي 2 --- مصل يح ف اذع لع او لتنال تمعن اضق انتو 5 ىواص»١ غازلاووصقمرب
 مل ا فدا اص ىف ب كلا نمسا تينا للاع 12-0 ١ نانو متنا ريس ل 21

5" 1 1 2 00 

 لفت ز وطعم اموغ) لتعالو لوق نال ب امل جزل يبا ١ كسفنربصا كلا هناك هم اة

 00 9 تاي 5 ةيالا 3 دال 5 ١
 ماكاووخز لبي < هقتلاو /بصتخ نا بجواب لطبالو لاقزوكيلداو تساؤلشع ) رمنم# :١ وأ ١

 لاهل
 ل ا ةع» مث 2

 ليا ا د عمم ماسإب لوقرجو اهئاثل د نوف انارلوقب
 كاتلاو ماو صا ف طعل والارز لك ف وطعم ذئيو ل نا ا 1
 0 ب ,أن ريدان ٍِ د . هو ب در 7 0 ظ

 1 8 0 39 ا 1 اانا 0:4 10 0 ا 2 00 :

 ا ةدكؤم :يبثلأجأوقنسم أَي بنكلا نيلأح :لمجلوأضقاننو أقل تجا نأج هيرفي
 2 لع نت بارولا لقمة تتهيأ نما ساب ترف بات ايفون
 0 7 لضرب لا ا نيله رو ان تحصلت معي نيللا ناز 5 مدع / نحمل او مل يرش 54 ىبلا جلس روصقلاو ري 1 952 | ش 1 ١ 37 : 0 : 9 ص يأ س ماب 00 0

 سي روحسلا ولا م عئبأبل سرر لوول م علك ابررصلا 2 || م ملام هدرا ليا اوُلاَو نلن 00 م
 ل 0 . ل 1-3 ل فيجا ا ب

 ل ا دلي ا 0 جت 1 اة سقمزايق ةمل لدن ير ريا تددظ يكمل نيلياقلامابق نم

 سس فو 71 ةديأز

 0 56 0 1 0 0 نك 2ةر رول لولاة مى! فوز 0
 تائبلا نا لع امل امسصو 0 2 طال ناشمأ 5 و 7 3 26 5 202
 5 علك جمر الاد ع ذام داك 2-1 10 نا كنعد ىلم هد رأذ أقعد
 أو ا د ءيركتول لل رغب مخ 00 ل يي كا

 500 لباراسا ين بتل ا نقبل! يتخيل هوت شرا هني كل ريغورابلاوجيشلاوتابنلاهن ويح نضل 'ً
 اهلشلا ىد سابع نبا نأ ةراكي 0 لس 2 آن 1
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 0 دو داسما سا ىف ةروصا متو مل و عزف, رمفتل ع ف كلا رتن

 كرم ثا ناكرالاو : 70 نايبلا حرور فو تم عن نط ونتلاو دل اطالاب هرجورب لا رمت نالا
 العم انل ىلا حفاضا ضن نرخ عم يملا فد مترو ثم شال كولا نا كلذ مدر ل0 يا رق لع از و نب 2

 ا 0 اراب ايوا ىلدبا

 رقم ا راشساو هاوسدعا |رطع علطي م20 ق انض و نزلا و نيلد الا مولعه

 ةرإ هاذ هاتر لق | ندا ايعسمو ريف دن و نان هع لف نال يميل |دنعر

 و احر ريالا نأ الاةسألا
 0 تيسملا جار ىرلشلاف موق ف جرا» دعاو صقن ل اىتفالا لع

 ههه روج ههه
 نايسب ف طع نازي نيون ونام تلت موف ىف اويل و كل ةلاعت هللا لعفلقو
 هنعاهيلعايرمقلا ديد يسم باتكلا لها ا كذشو ةنأمالنل
 لا راالشلانينسعسنى 01عسلودامزاد لوقف تراذرقو نير ع سن برعلا

 دكه د تق موهو ةفوفلتخاو اولا مجدل هلا لق ةيرمقرعسنو ماش الت
 ب هوس بج :ةيدص ىلا (ينعبأهملعى ار ضْمالاو توسل بيغ ل

 نعي ذيال لعتةنادا ءارملاوزأجلا ةيلامهو هع, اعف

 اشبال ورصأن 5 ا فيلو ول ماعم
 لد ديس باك نم كيل وامل تاو ثررمشلا نوع هرالحا لحل
 مايحس صاواج لما لَم نو دن لجت نأ و 2

 0 7 ورم دايعب نولي وحلو ايدل ن ونين |

 ًاميجاص نعام هزاع عملا كيلع عملك نزع 00 :نيالو اقف عضم لا ٍضارغا

 ىضهو نأ سلا ىو نع مب نافعا نمط الوأمثللا ةورحلا سيزر
 ملال عضم 1

 ف 0 م 5 3 داو د 3 سسصلا

 ل 000 0
 را ري 00 0

 تنسحو هوس ىلا هلوفل لب ةموهوأ قفترمجبق ىا لعأغلا نمل اوقنم
 ا يحيلضلا| ايبا تح ضلا| ويح ام 0 أيل ناناسلاف قافتراىأفالاوأقفترم

 رهاظلا ةماق فو نيزلا ناربخ ةلجأو مى نمسا نكح نجا يمض
 5 ص امير ميني نامهرجا نعمل سقما ماقم
 وحي رس الإ ولون نى جت ةماقانلع

 راوسررجب رمح اءر وساع مبجح شو ضيعبتلل ليسقو ةد كاز نم

 هسا ضرر 5 الا لغم ىف قباب ى ىدردلا نتحباواورعل وق هلق »م هدرياس يسر الاب وه فقسالب فقس

00 00 

 | زرضت باب هسا تمض نع لع 0 ن ررل نكي حج ارتس ا نولي
 م اسوا لزاثب قثري الرش ىا 6



 ةط ضنا دالارس اهلا لعل قو فن ءاطاعتي امن الا اذ سلا فال 2 بلح ريف ناو ارك نادي لوعغمل يلا ىف لعشلا ىنبو نولهي لعن طع روسو ملت لم
 هل دابا ل 00 لا قل ال :اطبلا ناف اظيلغ ق سرا نول يد اشتي
 اسمو مور يب نم: لاهاي كلو برئاد ل نا ءام مل 5 هلم نا طشفريس ل هيدا ابل لاقي الخان نك ناذ
 تناكامنا يتصف تناكورف ارخالا و 0 1 *, ايهربشي اصإو نارلس عم راىص او زد ثمل بو رف الن اكو رس الا نيو ومالا هوخإو انم وم كاكو دس الا مسكن ب رشاادربع 1-7

 محاص لاقف رازيد فلاب انضرا اهدا سسرتش ان[ اسقافرانيد فالآن ماب
 ايد ثلا تا اسر! بلم كر لد اضوا ىرتش ادق نلف ١

 0 لا د ده
 فلااريطع نفل : امام ون ف لاداد كم تيتشما او د
 ام قرص ر ايد فلاب + ةزكباءاسن نم ةما بطخا ىلا مام 8 نيو

 رثصو مدى م اصب 0 0 ةباصا م 2 0 01 اظاغأم قربت نو جاميدل 0 اف داماس ليس نا رح 20 د فس اتمو ارد بازم ىرش ىلا ملا اد لاقف اعانمو امض ى رشا حاس 1 ْ ا 1 0

 2 0. دقكما رمح كرا للاوونيت قرت نإ نامي ضي يأ ؤودنم
 ل فد 0 هر : اجلا اقع .017 وعل سما بنوم 9 تاظسلاف

 هس مهتي ناز وكلش ل 0 ئاأ م6 ناجم ا نينمُوملا عمرافكلإ م بَل لعجا بر غامق مماتنسحو ةنجلا

 0 ب يت نكنيناتسب نات جيفاىلهردقلنلج لشمللر سفن هدام 0
 ل فمك اجل كدب تانقيفات 1بلس[ را رسل ةاففحو

 ل 1 كر دوش ا قي اوما نع است + و نيش راع اك تسيل اهواي زو ريم ةيانكا 2 و م 20122 ما م
 20 ل ولسا طم دص# كك فص ندا ملول _”ةرك | ها 0 ١ 0 ثلا رتب 0من نيننجلا مم دل نَكَو هيب ىرجي ارك امهْللَخ 0 ١ اءاداثل هلط مل رءاْلا ىو ع و

 اف د افلا انو ةييفع صار عوام َكدِ مرن اناا فيرد 0

 دير | ا40320 0 كمعن لع ةزلاف انو لسور نواس لاء ردا 0007 فورد اولا لزفكلب هبي ا كاد دول ةدا ل
 لس هله قيادية صار قسد «د ا كرم كوخ ىِنْلاِيَت ابدا رة دز لأجمل 5

 ا دادصع كدولة ءادال ل
 وطار ثا كنا لدا زلال ارزتسل# الكل نرونلا تمغد ارث ةزمهلإ تف نحبو نونلا ىلا ةيزمملا دكرحتلقنأنا ا
 0 0 541/21 لوقا از !ىنعملاو كدب ةلمجلا رسفي نإ شلاريامضوماهلثمف
 0 | تصووو دع اك كب اعل لع 0 4 اء مهول و0الحا قفورب كرشأ
 بلش الو لوف للطلط ك ب يط ادع ءب لش االو لو ف طم يشب اف ذع 01110 ا

 0 لآمو إلها نماريز.يعأ نم ثيلحلا( كلل 7 ا هل هللا ء امازش

 لود لع مرقم تاقل فض تلظووارل قو تلف و دع لئادالو !
 لوقا وقس جب 0 و تو زهري اىلاو لوصو ماي اراشم اب 8 ١ نرخ نإ وركم ةيفربو هللأبالا وشال هلل ءاشأم كلذ دنع لوقيف

 ا 0 انآ نم ىسكف 0 للَو والام كس لك نيلوعفملا نير لصفريمض
 نآأشم جرا» بونص مالرب و و :

 برج ازب ءاول ىلا اارصي اًسايالاةرث لورشاءاغام 377 22-2 7 ا 3 اًنأبسَح 8 هلع لسن وط نشا باوج كيد جج نم | ريسخ ٍِيَتوَ

 ذا لرقلادر ىمرلا نسلوقلااذب ىرتنا لو هلل لوم نسل ءباصا ت١ | 6 | زم نس عص 4 البِعِص حرصُف ع ملا نم ىعاوصىا اي
 سدو ارامل تراب البا و لك 4 ---- 7

 نيالا نو دل لاتحا ىف نك ناس هدا لاك اضيلا

 علا هيف لا لاتهازأ نا وصل هس ةنايسح عملو عليك رج ةرسحد
 : ا از نو قع اصلا نحب 2 .انايسح
 ةمابسلاو جراج هرالسبلا» بازولا تيب ”ئابح مضوسان | ودرفم

 ةا و بص نر اوسمإ دع اولادي ةس نولي هثالغلارو امالا نولي واول و سم نمير سو مضل نسر | 52 امو - 8-0-0 ا بز سرلوث نه نيلإل»

 هديا سايورفلا لاق هبال لو بيز نيام ناب نولج لات تزف !ل ل نراوسو ضف نمر اوسو بسبب ذ نمر اوسرو اما ةئالنب نجا ذس نول ار وسو صن ام ىلع ءرملا ةراذج غس
 ايل ليلو ةقربقسأو تسسس 0 [-قربتسا و سنس نمل و 0سم أ أر لارا عد طسجج ناكل يطأ او ولو نمر اوسو طف ىءراوسو بز نير اوس ةروصا الث هدي كسدالا ذا لب

 الان وكعو لولا 2 تملا مل لعاحا دقني لسد لكم نيطوطنلا نين ف الف وربسالصلا برعمو ا لرب نيم ق تشم صالا ىف وقيس لبو نست



 نان اب فو ردصمد | ضرالا سب اذ هسارئاف عمرل و هلع مرق ىا سار قلز نم ض ونمت صقنا قوام خب قل اف تاب الاضرإ لشد ابتسم لل اربع قليب ايشاطضرا را

 ؛للاالو ىديالا لانتال ضرالا فس بمب ان ىاار اغرلوق 50 اا ندد لري كل فطع
 ماقورملا رب , طاما نمز نام تلف كالسلاب دلي ن مل 02 جرا" يحسم تا ءارق وب ل الأ ناولس و ليالا مثيل و نوسمننو نينكخب سل قب اسلا طبضلا صد اب ملوث م معلا مررسلا ارز ار قلطاؤ

 ىا بدقي لعاذ سلام د دا كك نو وب قلعت نا روك و مدني تم نمت نإ) ليل دع اساور بلعب قدا روج نعل ار لعل وكو راص ىا حماف مل هش 50 (رلثازإو بلغ لع ااعاا زا
 نسال و 4 هس اص, هيلع مركلاهل بني ىذلا هوجو بشككا ىبد : ماعد عتب اه امد مل وف نع عاكدامءراشا لسا عربا تيوب, ىو نا مرو يع تراس رسمت

 0 فر سكلو لق لب ب وأال لاب فل لحس ام دينك

 للا نم بوت نو يذلا زويد تلا ضني نيكد اس ثلا كلبي ال تارشم مفهلا مكملح 6 39 0 اسما ظدما ةاصادب لرشس
 اوفلاب اسلإب ملأ هلل اراب كامالا ةالوخوو ممن أكاب لحاء دعو

 1 نحبك اول 7 ثمن انلاو ريك تلا زارا طم: رح دييقلا ءايلا و ذ
 وو مس د اروحاهو يضيء ارم لذأببلع تيثياالآكماضلا يو و ل كا
 ةليح0 لطلب قعاوصلا نع بب نال مارحت ال عبصت نود مفسر وم |لا هدب نمدعاو طارق اخو ل 01
 كد ماقملا فت ةراشال دق و عم ايقل هال ' للس جا»

 يضم -كلبؤ دلال تنجبمةقباسلاطبضلا وأب يبي اك هكددت 0 0

 لع :طقاس واح فد تنجةرامع فان قطيش مدن هيف قل 2 بل للف رت
 يفك بلقب ماهل تاق . رايدال 0017 ” هلا »م نا ىبىا دمر و |  الولل

 20ج تل 0و5 دكلدفسن تقسو شاع دير 1 هل كا "اا ا

 2هرز 5 72 97 )و ام - ول“ ايلا وم 93 لك

 هلا نود نمةَبَوٍرصْنَي امج َؤءايلا و ءأت اناا 020 7 30 0 0 م

 و ةييقلامو كيف هسفنباهكاله نعاس 17كم رككله ا ل 0 00 ابلاعو ايفصيس اايرلا وبلا لل قو
 ةلالسإ  فصرخلا هيلو هفص مورلاب وقر كامله رسكبو ةرصنلا واوا قف ماسلا جرزتم اد ملوك حل لوس نقمف كلا نا لاقي ناالا تحمل
 101111 م يا نا مولع نا اهلسشل نإ سفن الا تل راع ع املا
 يقع وسو داق غات 52/5 بيني ن اكول ةريغ باو نمر اون واعر طاب طل ناك ل أ رش امس إو ىلل 1 او تاينلا ىلا نيش مدن مس الا نم

 ه4 ةوبحلا لع لحم كدوقل م/لريص ُبوطاوزييملا ىلعأميبصنو نينمؤؤملل نيتكاورك هز ” لل هيواص م لصالا د اكقتراملا ةرثك

 ك0 ١572 اموماقلا رم سب ايلا ىشلإ مل اتيملوق حطسلل رارص» نوف باريس
 لوزتبيسب فاك يطل ءامسملا نو هلت ناث لوعفم# رايك وأ ل وعغم نؤايلاو رحوتلاب ىامكلاو ةرمأرت سا زرلا ١ ةسو موق مل

 00 دأ رانا كورلا صقل وبلا م بيطخ,»

 تاينلا ماصف ص آو نسحو ىو تابنلابءأملا جير ماو ضر 3 تاب ءانلا| وأ وأ لانا 0 ظ

 0 اكلأإ وئبلاو لاما ءفأا وز زوم ا لكو وا حر نوزبلاو

 0 أ هيبه ذنفنر هقرفتو هر ونت هؤازجا ةقرفتمأ سبي 0 0 17 0 ا شلل كا ا
 ىف لف لعن نقولا ة قولا, ةقرفف كك نيف نحال 0 ل 1 را ب رابخالا ٌئادلداببن امي ليل وق ليلرب ل وعنم تخر رو

 رقأ .. ا - ١
 7 1 م«. كرو ملا 7” |١ ا

 ل :١ دلل !ةنزن و 12 تن اولصعلا ني تر ا ةمدنو لاعب اسول للبول اعب#

 ورمهضعب داذوربكا !هثنلاو هللاالا هلال الو هل دمحلاو و وهلا نايس هت , 0 7 00 1 5 1 4847 ا ١ هلأ 5 ا أ | و ورشا ريكا وش امجسو ناضمر م دال امعاو

 هوجو ناسا اةلماباءىاتالما نحو وكي د هلال ةىفالو لول دالي لعل هت اكسأ نيل لورا سئل اسيرلا عي
 01 لب اجلا زل جيلا با لاتيو ليل ارث نمال تاحن اصلا تائارل

 ءايه راصتق ضرالا دولا بها ءِمولر' ذا ىلا عت هللا لا يل 0 م

 كح 0 ارضا ىلإ مك ان رح و , رابع

 ةسهاط ٌةزييأاب ضرمملا ىو لي بوند مل مكونا ةءارق ف واثبنم 0 0 0 0
 0 1 1 /يل تند و فتللزل نو صضئرالا| لطف | غب 0

 0 ا 3-0
 سد يلف تيفو لاو نانمؤملا :

 2 م 0*7 07 7 اريرغلاد افولا ل مر رولا نمو رلرت هردغ د هرداغ اقبل

 لكحل ىف : برذصا# ف صدع: اذص نوش ب اقم لاق لاو اه بسن افض اذ

 0 ا ةرراو اق ليث عيب سيو دعا و فص مهلا )فص مالك: وصلا ى
 10 5 ّ ل نع فم أ ير ىلا ا لبستولب ءاوم نكديحوتلا بان 5 |

 ريك خف د تروس 000 كرابت انا لاق و ميلك رشد | لص

 29 رس 1و ني لو ديار مرانا اللا يدابعأب
 ولوسول اف م, | جو 75 !الو مويلا ع ال ىرارغعاي

0 : 0 6 1 22 
 ا حازم لل ءزن ورغم اقص كا كسا ةراشم ١ نيفطم يس وهن

 ىف م لوا لانقلظ الى دز ز رتل مراقي انملاو نيرف اكلاو نيت اورايللاو ايمالانماغصافص هس اافص كبر لي اوضرعو .زْغلا تاليو انلا سو الافطا سل اتم ا لاعتلول
 اس مق ناب تب فام ا انحرم عسل نوقف انا نم فض صو نر اكلا نم ففصو نينموملا نت تفضو , ايلو الا نم ففضو ءاريسبنالا سف ف وفس سمن

 لوقلار يتب نا هسارييشل ملل كا م لوعتلا عب ررصم الا نا ديرب السب ترن نايرلا لدي م العود اي سو



 ملوث جلس هسداص»س ل1 قت اي لوقو جو دوس هؤرقد نينا ا لامش ىل و ل و لل سواص »ب ءقاحلا ىل امر خا[ ءيءاتكلا ةرقا مو | ل وقيو جو ضو وفي نيك ا ندب ىل ملوث لس |
 : ”ةابإ فا بح امال ىلا ةءاشاد 2في لي ةراعتسم يفك فيد ةبن لبق نال اب لبق البقا باطي يعش ىرش لح | ار ا اًضيبلا 0

 مل ةقم ىو اص»» بليا و١١ ذر طحا ىلا يبل وقي ناك لف اولا لزم 0 نكتلرلإ نيو» ميش مي ايار السل 2

 ها قول انو ادب لال لاي 0 هك لاني 0 00
 نا لو كرش هددّقملا بالذل 01 3 و راح مهب ! + اشيل بت ن ركز خللا م بيسنم رارباب مرسي ب زعل دا ب اقع سدي نيا لعفلاف اء ررلع بتليث سس اادعا سار ظن الد ل ث حكيم عبو فعلا عمن ردق راع علل مد سعلا ب دب اشيل بتككن ازركمذاريفكتلا مدع

 باو انتا درج رف 0س ىداص,» قل ىف ثريرنا يصح و | سسنملا اتالم تاتا يدر قد متل وس مادارا للف م عوضا ٠ كم >< 15مل نتجتس
 لِ كمر أورد وجبس ناي با لا موقت وفك د خلدرجبا نا لامي اع

 م رض ايلا ىفرفكلاو الاو برم الاوب نيكل نكا اطل ثنا ذل كسلا نوكل كنا ا
 وسيم لوقلا ارب لسو ىذ ركن للا نم عون كل يقل وق لس ىو اص
 ءايثتبسلالاف لوك لل صرب نوصملو نو لا وم لب رك لم اكن وصحم
 زول شمدارلا دا ةييصعل اب عرى ارارص ب نيا نين اك وق لو إب ريقو لصتم
 ةيمروو زو ريتا لوق فسمعب تركذ :يرذ لف نكياولا سمع او لبق ليشو لوف

 د ممإ ةيرذ ل هكئاللاو نحيا نيسزم | لطب رذلارأ ذب ل دتسملييلعتلل, اواو
 ولا ذب نكاولا سيلا و ل و قلل تك ايتالإب ةيرزلا لوا فلاثأ

 ةكئاللاو ران نما ىل للملا رئكخأ عرون نكباف هيلع و نئكاوببو اعطقنم رك
 ةؤطاع, افلاو فو زوث ىلع ”لمتا و ةدربللا نو رئسف ١ لوقا ضد رون نم 1

 0 10 ير |( ركذأب بوصنم ذو نوم باوث نع ص قن ل ومرجريبهيقاعيال نحل َكي وول ل صن نم ل صحاب ريب جملا و حبو مارس الاو ف هزيل |! تل ذ : 52 عر 5 ىلإ همن د .:
 ومر نارللا روضولاو مر [ييطلا ابحاص اهب و در ابلوو سن ال سي“ | يرو نم ب د” ١ 2 1 00 2مل در و د 7227

 تاو فلا نيب قاوسالا حاصر رولز نكي ٠5 2 9 3 الا ة لجيش ه] ةيح |جرعضوالءانمغا دوم دالاولجسا ديم

 مطقنم ىه ليقو لصتم انثتسالأف :كئآملا نم عون مه لي نحل َنِمَنأَ
 055 قَسففمبا ةير ذال :[2ازملاو لعب »عم تركذ ةيرذ هلو نجلا وبا سيلبأو

 امشف و نينمؤملا نمونيميوف أما لكبانكو بِ مِضَوَو ثعبلإ انعم
 لنع نووي نيفْياخَنبِقِؤْسم نيرفاعلا سرج ىَدتَذ 5 نير شالا نم
 تي هَل لعقار صم وهون كله ََإبَو هيبننللايتاّيسلا ن<ديفابوهتني ظ

 داهرلع اوضح نب وذ نمةَريكلَو ةريِؤصَناديال يحل لَه لأم ظفل
 دكا ومع اسك ًائبتشار نأ اول يع ماو نحو و كا ذ ىف هنماوبجعتاببشا
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 و هوجولا سدف ني نب بم اصلا بحاصوم ورتب و س١ حرم د بز اكلاد
 ة.رجو لجرلا لييلتا فن غاز لا بحاص وبي وروخالا د بوجبا نو دولا
 ال اسلا هاوفا سا رقملا ب ذ اهلا رابثالا بحاص هو سودرنمو 1مل

 5” و مدل و تدب لجلال وذ ذا ىلا ومو مساوو الص ١ أبل ناو دكر 0-0 5 2257-2277 ١

 ةراش 0 هسا متو عيطت لق لف اص ءرب عم لو رشا دال بأطخلا ةَييِر ذو نولي هادوجسلا كرار وجعا نعبرخىا كيرا
 ةالارلاف ىص اىملا نسم مه درماي ارث لإ سالا اتا انسب: ةيرالول اب دارملا نال |" حر هر ١ ل قسمنا ىإ 8

 ؤ 00
 علال ,س لميا نمر اتمدصالا مب ايلوالا نالءادعا ليءايلو ١اوسيل تس رز
 نييلالنرن ل ة هلع م لاسو ازاختالا لوعفم مسا لام ل وق
 ملل دبلا نش هرم دقت فو زخم صوصخملاو هيض لع انه الدب
 موسم زلا لمت قلع لي الدب ن'لاع فوزه قلح نيل (ظذلو ني رد

 | وارلاذارشملا حضومرب اظا حتتو رف نييلضملا :نتتسسنل امد مل وق هلم
 م ادضعلا لضاو ضر لاو صراونسلا قلو (س ورا رز“ سا ني نرديشت اب
 ىرضتغ نالف لاقي ةراحتسما مالكلا غش فتللا كسا قفرم ا ندم ىذلا
 هس وقلم سا كيخاب كد ضع شنق تمورع انلا و نيحملا بداري د
 هسذلاوضعلا لالا ة_وب ادضعرلو# لل خرب بلوتودمو كيرعت
 مال ايرقع ان دارلا رص انسلا و نيعلا هلشس نلطإ م خللا لإ قفرملا نمو
 حل ىواص,» نوعاطي ةيلق استعن وروما, ل بر بص اذم فس
 لا موعد ملوق وو اكرم مكوتتطز سا كافد ذم ال عقم يش نيذلا ملأ
 طع يا منن العجول وة هلل جراب اظ وم اكل ايقتتسسم الا لس انعم
 ملل و حلل لمس » اعين يف نولطريرلوق نمي ال سيف نوعت اقوم مب
 رب اهو سس يع نب | نع سس و دا ذك اهي يف ند وللي مس ري دو نا ايداو

 هزيل مه ومان وعرطت لق د نم يل سيلا ] ناعضورلا ف ابلاو كي
 :عأطا ل نيمهتعاطا ىف هتيرذو سلبا كنب نمِللفلِل شي لاحءادعاى
 قلو ضممْلاَو توما قاَح هنيرذو سيلا ىا د نيش ام ىل اعتوشا
 نيطاب ضل نزلا لت امو ضجة يدهضعب صح دل ىا كويل
 مايلاب لوفي ذاب بوصنم موو مانوعيطت فيكذ قاخلا ىف اذاوعا نان تَضَح
 مهو لووك عزب كلاوعفشيل مَمعَر نينا ناشوالا َىِءاَكَرُشاَوْداَت نونلاوا
 0اًقروماهيربأعو نآثوالا نيب 2 ةمهوبيجيمل مي هبيِحسسيمْمَف

 وهب ؟

 كلهجتفلاب قبو نمموهوأهرمجأد يف نول نهجه دوا نمايدأو

 ْ 3 أ كويس اداكأ ل امس يا ا ةاهش ن وعم اوى اتهموا ىقدت ااووفيا ىاًاويط ماذا نوم

 ”ااع ياسلام ياع سادانل عربا لمد لول لطب: ١ هلا رف اتسم نص رمل نيم او ضم ام نجوم
 57 تمل

2 7 

 زوج ثرصملا | يفيق نولكر انكم اال دمسرل وق هلل كءافرعم ١ | ناك و اوظعتيل لثم لكس نج نمالثم ىا فون حمل ةفص لش لكح نب 0 رق ادد لوب لو نيرتلم و تن كارشل ل ش
 00 ا ل وقنمزيي وهو لطأبلا ىف :موصخ مآل نيكس نذل سفاعلا ىلا - | اعيدب اهزصم هسالشس لوف هلل ع نايزدا ناكمما نوكيا | | ا 0 ع 0 يرو بعبمسإلوب .0 00 دج
 لدج سؤ لب نك رالوتوصضاد دس داو انسنوا نع افلا متم أم ويف ىشرثلا ناسنالال لج ناكو ىنعملا ناسا ]7

 نسل نرد اتصالا ىف للا دال ب هيث ل الا ىف عءرصتر هسه لاول .

 ياا دبمجرل وق ةل يا حدب
 فلز فد لوقو باتكلا نم هسا تم لوقو دج مارفشس لا نلا لسا بد اا رب 00 0 5

 أ ولا ةكلاللا نم عرون م وف مب لم لفباو لاي ل: ل ٍقح نس لظ و طاشااعخولوارسضن اني لوقت بسحب يلا دب لب اناو | ماس ف بق اسير ال ل © م لو روك سما ب اصخالا فس سا
 ريس غمرط شب لع [نه الدي نبل اظل سس يسلا ىفو ف دذح ا مذلاب ضوصنم نايس لا تسدد سما لو مىللرمب اب وصعم سلو رلاوتي عونلا| ب نا سابع نبا نكل ع ل وقلااذب دك د
 ْ ٌْ ني لسا مزلا لست قلع سيو الدب نيلاع ]و خاب قلح سيلا لظللو متي دوو سلا لدبلا سب هي دهن ثوزم ملا ضوصخلاو



 ْمَقلا البال ىئو ملأ وق لسا صرع ادن رم ناو ب ناك ا ربللا وقب نبلو الا سس ل ثمر ايت مراظتنا الا ىا ا فانضملا نزع دع مالكلا نيلو الا تتسم نال ل ف جل

 ا ميا ا ا ا سا سو عع ال

 هيج ةسولا ايم فارس هابل دعاء ناقة نم هد البل و ” مريب ل م هراظتتاو نيلو الا خس اح نا بلط تاالادعب ف الا ف ذكر جرل دقو ابا مدع دنع

 لداحيو لق ه1 كم لب اقمو انايع ىلا بعد رصك نيب اول سياتل لا هدو ءاقلا ذب هنو دا لبن لباس دلو با كادي اجلي باراءاو/ بملكة

 كرم الا لسرلا تارت (يًالاب داري اللا 3 اياب ةئتار لارق ةساذلو لا عب ارثلا عنب ل يشيل فايل ا دنعب نك "ا ريسفتى والا ناك نيس !ىا توزن لوعقملاوراغللا لدابيو سا لعإف نيذلاو فنان

 "لال رم تار رس ةت بس اا ل اي املوق اللب تمد نقل
 ك1مسا 0 - 0 ل 26 ءلأ ب اورذياايد هسو اص»» اب ركو مالا و دب نيم كلك هال كا ملا
 هير 2 2-7 ١ أهنع ضعاف ملوث ل !ىف حرم مكراذنا» ىا

 ناهد ارفعي نرقلاىى دبل ءاَسد]نأث ل وعفماَونِموُبْنأ :ليرافكىا 12 نافكلا نءاجالاىل انما نو بيقعتلاهطلارلاءاضلإ دو
 0 ا

 + ناس امهيلعرلّقملا كالمهلا اتتسئىا ل لا يمت تولي اوشا مسخ دعب ماورد من اذ ءاضللا ىم تناوعا
 هدلقمل كالهال قوص ى لعاف نيو و 0 56 موا ا لع دعلا ن م 1

 اما ىاليق مجرة و ندا فدر ديمو لتقلاوهوأرعو ةلبأقم كلت ُتاّلَعْلا 5200 اوبال باز راغا اين ردم د ميلر 03
 لد اجي نرفاكلا نفرق نلت نينمؤملا3 مرشبمالا نيس !لِسْونْأَمَد 20 لا 00 لاقي ضيا ال 000 1 لو نم ال لس لش سن هدا و

 | ىلطيربل ةراورطح نير هوغو الوسرارثب هللا ثعيامهلوقب ليكن ا 0
 ةيزخ ولا نمورأ 2 :اامونارقلاَق 505 نارا مبلادج 6 ا 00
 4 4 دز دن ظلم ّس 2 7 00 0

 نإ نم التل لع 11 للجن ا هرقل يلو اد تصر اد توصلك 8 ظ
 ك1 1 26 لتنارو هنوعمسيالذالقش وماذا قو هنومهفيالذ ىا نأ قلااوهقفيأ ١.. يتلا رلع تمتجا ىذلا 00 5 لع رس | قب لوس نا نتءاوج هسد اصاب السلا بلع

 0 اودروُمَحلا تبدوا نبارك نمل العجب ى ذأ ةدَسمم 200 0 ١
 اووي ةدقلع ديت نابف ب01 وازن | ان 1
 2 ةَأامهرإغ وز وملو داءناهلهاىاَىقلاَت و و بنما نارام 1 0 : 00

 نخارو :مالكو دوي زب نيكد نون نيرو ةنفر نارمع ناوه ىلا سوم لاو زار دذإوأ | هايم اذي ميش ناك ملوث بتكا ضل و نسوي 9 اا) با ىاريل فب ةءاق نوعي الشال دا تعج اوك ا 3 10 0 هلع 2000
 امم سراذرجوموراوج قلم يرحب مج مب قيس لاذاالحبللعل هنم ل 0 هودي ل ا ا

 رجعي فرايف طارهد رفح ىو ك كلذزل مموأولا نايل ى اق رشملاىل لاقط 1 توما ليو امو أ لاطم بوي الم بدلا
 ليا 0 مشوى سمنت وأين نبيل نييأ وجب ممج عك 0 7 0 1000 2 م0 رص آس اً. و اضف ايلا اهارتخا سس ائلركد د نا نكران و اغغالا رضتقنالو تم

 سم ١ م دارلا بحاص نأل و حس 2-5 4 دارا ا ىلا ةر اشم ١ ظنالاىا
 0أرمس هللا لعب ىارخبْلا فليس توحل نحس نراك لت ىسوم ىش هو بت اكاد لع عع نايا

 5 موج سد ا 0
 تق نم انغام دمجووث لول ةوكلاكى بف ةيرع ب غاذءأسلا ىج تول 00 7
 وأ !نغانيا هس لاَ موب ثنم اددلا تدل ريسلابناكمل كلا ير لبا بانل لابس اول 1 ١ | ى ما تتم ١ ذب ءابلا ةسبشو و ش اوف, يلعءارلا عفت اذ معا بلت س
 ' 1 اير تا مسمل مدع بيجاما ناش نا تلق نأ بيتل رمالا نمو دب اش

 "فزت يرث قا سطو شاة دق نم اراء ظكلمد ا ناب

 " جرو لير 10 ص
 ديالو نول اينلا لبي زائعالاازب رعلا ف_ليبس دج اذ مل ث احلل
 ةئافربلا ةسطقسو لئللا نس زا ا ءكرداف لصالاورئاحو دقت
 تريلا نان لوحقم برس ملوث للم ضو لبس
 مب نيبتولا لكس قبل ررلا لشي » زئنج ل اشنلا لوعغللاوم دا
 ام عايصلا ف ة ةركا/لرو فشكلاو اا قنا ى باجي لقول جز لمجلة لذاقنال قذف و سوماقلا لاو انغلا جز ذنوب ماا جير قافنا لولا نسال
 تيارا ناكل ضتمسا لق هل 0 ماهفتسالا ة تيارا ىف ةرمإلا ى ارمادا لاقو ىراوربت يسرافلاب يارا ل وق حلت سال توم خلا لوقو قست 0 متم ل وقد تييبلا بن مخ
 أ شقرا للاقو ىافخلا ل قن اللي لي رف لانكا هرقل ىذا # الاهناظذا باوجالا ماجر افلاق تو ااني أ ذاالا ىلاماد ا بنت عمت تنمو ارب ب نع تجرح فلاب ةددمع“ ارمي اهبل دعب سل انبب
 مبسم للا اناليعوتم اقم حبب ما ءارقدابلا عنو ف اقلإرلب علم تول تيسن ضيق ءاصا ىذا را دا لص كلا هادا خا ىا كاف دزه ٠لوعغمو را ةب لما هطتبيادا تا
 م كوب هيلع ألا ةياذلاورغسلا وج عل حلا علال ل !ئزع حولك« باتا ىلا كال ناماب نبال الصب كرش الا ةءارق فسمالا عي د 2

 ميو



 كربلا افلا نأ ةريرج تاقنيلعت
 اقوارم لك خ1 لاقى در صل فو ن اومن اننالوعفملاو اجار ائت اوا برس اك وجواب /

 م 19 / كاسم احس يناير رمت ال ل وو 0 « اجلا
 جراد[ اع ثم لوصوما اف ذك | شا تذل نإل د لص رفا اه كيان

 عوم قد دصم ناايبرعا نامجو يفاصصتل وف هلل ا" اصحفن ناصح داي اهتااهب نان اعيش ىءااصصق
 نال سلال ثا عيري امراث 1لعاصتق اف هانعمن الام راب ١

 لا ناحبس م١

 هركايؤاضاى القش لرب كنا ءاهلا نمل نبي ناعيا
 م نامللتفو قسوم هنم بجو ا ناثل وق | وقم 50 عملا 1 قةيس ع توكلنا ل

 و و

 ظ طال ةيمالع هنو هيلطن نايك ىزلأءتوحتلقف ىا كلذ قسوم لَ هنأيس ل

 1 ”فةزمع ان ضلصت اذ[ هدا اعجز دبلن نمد
 .: انيلقو زحف" ةيالدودلق ىفةونات شعم 10 ضخ ها هندايع نم

 /.تابينملا نم اهولعم ىا نآث لوعفم هاملع لب نما : عاصي >

 لاقفرلع سآتلا ى ا لئسف ليئاوسا قب ام يطخ مق ىموم نا نيرح ىراقلا
 املءاوه نيرا عمجت ربع ىل نإ هيلا هش !قوأقو هيل يلاملعلا دري مل ذا ةيلع مندا بتعف انا 00

 دفنا ةيف لتكم ىف لع تو كعم نإ ات لاق هب ىلويكت بأي قسوم لاو كنم ظ

 جد نب عشو)نأتف عم قلطناو قلطناث لتكم ىف هلعجلات ند اةرمثو هن توما ظ
 5 | ا ا يا ةويصلايتا|

 ةرايصف ءاملا برج توا نعد !كسماوأب رس رجل 3 هل يبس َنْمتاَف ١
 قاطلإ 20 انف كس |

 0 ظ ناكاذا قحابتليلوامهمو:ةيفب هيقباقلطنات توكلي وري ا هبحاص ىضاظقيتساملذأ

 ناك لاق يعملان هليبس نحت او هلوق ىل ان الفات تذل سوملاَد ةارغلا نم
 تصمم منع تا كب أله قسوم لاَ بجااتفلو قسوم ايوم تول

 زلأو 3 تلذ هس وهيبشلان وكسومارلا مطب ةدارق ىو هب ضرر باوص ىاماَرَشَ ظ

 أراك ابب يع لام لع ريصن مو م !ربص قم عيطتست نقلت إىلَف ةبولطموملعلا ىف

 همنا ةينسلع هش ارملع نملع كنا قسوم ةهيالاة]ه بقع قباسلا ثيركلذ
 كتاطغمل ذل صماربخولةو هملعاال شا كملع هدا ملع نمملع لع تاو

 هارما دم كل صا عريف !ىصعا ل راء صم منا نسل هيقبقجربكمل

 ورايبالا5 دبل لاو هضن نم نق هزث لع نكي مل هال :يشلاب نيت رمت

 مظةءا دنت نعبر لكني هيرطمبمش ا لزع اوقثيال نامايلوالا

 ريصاو كّرلع ف قم نكست وت نع ن وملاريرشتورمإلا

 : / (ئ اراذاالريرخ قافيسا از ل :دررظ عادا دزي ناري

0 
 0 ,ومورطتسا ناب مجزئ يفاع ! ربعي دنا
 لف دكرربص ا لكرإ اذ 0 0 ١ ”ك لاو

 فلول و طلال نالاك ونلا يد شتو مالاويغلىنلاسنال حف نومام نبا له ارق قدر

 ا
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 راضا لاما لربه ذا نرالوق يناشا ىث والان ل دع 1 8
 (صاسضنل مضيف يشلا ثاضا ناب بيجو ءاينإلا لش طلستلا] ظ

 ايدام لوس

 ددصإٍر انلامل
 را ةناايناستسل)

 اجر ىا لالا
 ١ كك ارجو ليقورعلا ل 7 ا ا

 (ىرقلا بسور ايلحلا ثلا
 100 ل لسا جالو

 : امل 6مم كا شرح سر 2 قح 0 و 0

 0س ىو "1غ لا انمالاو فاو ن را ١ لاو اءالكع مجدا

 /لوزتا غلا ىرداال 0 لاوس ىدادا اارياص
 0 انلال ىا امن نب اننى نارك 7 و
 با دز زل ل

 ذا ورقص او لوقت امل الن بس *ى ا

 ايسر يقدزلا عر نال شبل سل
 000 ايلا تفرفع نش

 ناصقي ردت دزك 0

 كنا ناشملاو اهدا

 "بطر تح 00
 ١ ىيئأ البسلا تيل لاقواسلاب

 0 0 لاق ليسا فنك
 يلماز ناد لل 0 0 3

 ا 1 58 00 اا
 واط ورد 4س. صاب |تاضملا بد
 ا وراضلا نرسل لت اذ
 (سايلا ولا ترشلو 0 دارنتخا صا ذا ناك الادبي بشلو | و
 هابى نا ير يطال أملب_مساو
 2 ليفلارارند اهرزكن يزلا كولما
 أ ل اذلو ىلا اذكالا يوخبلاو ريطكي رب

 ا ' 1

 ِ ا ا
 0 : ل 0 والك روسطتا كبرت

 طالب ازور بارا
 > 11 1 :لاسورلو علقم ىداص
 امتار مر ضفاوعو ةاروتلاهاطعاو م الكرسا ىمساو امل وسرو ىو

 0 ١ قئلزلاوراب ب اجاف ثم نو هيأ عسل نعي

 ىراشاو 2 ميلا راجيا رض ٍس
 0 عب 00 طاب ناس يد

 ]ل ىرععز ! ىاىئنعل

 0 ميلا صخ يدر 0 وغير
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 علت ىداصرم زو زبد اذرماساو ةماباههدصق دا خلا ارا ذاب مربط لف هرم داع قلو فتسا د! ابارك ذنتسالا عضل ل اقيامع سارجاذ ل؛ليئازر مل 901
 نامت عدس مل هللا سقما شالا ىلا قارعلا لعاب نمسا بز ناب مل # حلت ىداص»» كلو لعفركو راو لذ نم لترا سس . اد

 مث 0 8 1 .٠

 ةرام اش رو ه ًَ هاد « لب هل مثل ط يلا: : 27 و روواؤن معا اعاسإ
 0 موه ملولاةلاملار ل ف كنس » اذ, ايننالا ةرحج اهن افرابرئالاو لبالا نم ازا نس لباقي لاعتشاباطعر قل معن ملاك ايبلانبررلا راع هن بيترت لعو رسل ىلا ًَ هدازلا 0

 الاء منام كام (ىقرلا ةمريك هليل ليلا اداب دج ا ري ىسكراشاوم دو الط »ع 0 01 5 1 14 عشاي 0 ْ
 و يدع يكوايركز,ايمنالا نيم ةرشمت امس ةروسلاه ب ىف كذ ىلاعتر ثلا نا لاح او متصق ىلع مق فخ ير باتللا ذاد ملوق ل ثوطعس وسم عبباتللا ةسركذاد مل وق يريح د هدم

 د مزار ارمجابي نايل بع بئانافام» لرزو سيدا: تددإد ل هرم ٠.اىددلياسا» اب حن وقيس وكد مكابس 7 لكأولا لاق
 ”نرأرقلا فسر 01 ظ

 دا نغم ىزلا ىنلا ور اسنالا نم تلم ىلا لوسلا لوسي : ا مو. . 1 6 0١

 0 0 4 عشوبلا ا لال لذاك يلع هنادل نيبتين ال بذا لطو ني الرغح او ءارعشلا ور 1 نلاهل وقبالعو قودق
 ِ ام هاي انبرف لس لرروطلا ال بئاجنا فصول ندعال لب“ والا ذا دم د ,..و 7 4 "وك عل او

 ل بلاط ساو لس تول أى ىرادبعاا داو ولل اردنيات البعت نونو هادف
 اهبملا ىلو نيك كر يلاو نيم نم قاما زاروطلل وص نا لست ني بن اب 2 ّو .* سا هسه ه ئأ ياس » نار ا

 0 ةىم ارضا ١ نود نيان ليله وما يعامل مانصلل ةدايع ةيقشأ كدايقشاندابعيِْْوكَعَد
 70 امان يشك | 3 را ا نيك وم أ شام نم 2777+ 7 72 سه عر 2100 5 .- هيك ق|

 1 نإ ل امري بوقجوقخ ]امض أينينبا هلا د سل قمل ضرالالا بشذنابولل

 0 لبر راد عل اعيفد يلع قص نآس كل [نلعجسو داو امل ادي نم :ةالثلا نب هو دسار
 داء رم رخل ناكل وف اذهبي هافلد مو هيلع سما ليشلا لوسر موسم نيذلا برعلا ذ ماسالا ٍ سا 0

 تاس: طاع ول م1 دره يركب صلخم ناك نإ قسوم رولا ىفَركذاَو ناي 2/لل ها عي نسحلا ارا وهو
 رو لوف اللطع ىداص » لاضغ نة وشملا الو ايما نري ىف ورقم نل اكن لاد 0 5 1 ا 5 7 0 7 ١

 لام امو لماع ناين اقوا نفاع ىوكرد 7 مال سدت.( وقب يدير ناحل وملح اكو يئلرلا نعل صلخاو تداعب صل نيابي
 تينا لفداناااد دازاباهط رغم لمدن س انااا يحاصر لان عرق | 520203 00000 لل 4 ا 2
 ل اذار لذ لا انو كن لان ل را لببقا ني سوم نير لب ىلا ىل نمل لبج مسالك ايما نت ها نأ نا! ىسوم

 يلق ل اق تل سلا قص انسب تشا ىل هك لجلا هرث موس رن ل وع ار ع : 2 م ب 2 77 ١

 رهط لهوا بك لقال كات اندمعنأنيمجيترم لن بهوو ةالكلاعت ءعمسا نآبيجانم نآيمنبقو نيم نم
 هزيم اصرعد ماللا لامس ناسا 2 ىلا اي نبا مارتماو 350 1 0

 دن ب 08 هأنا لسربن ا ملاؤسل ةباجا ةبهلاب د 1-8 0 3

 ”/اوناسف اس لو ىب كرئارب | رفع نحل ىداول ليي ايس مارج ب لع يل رن نما برع ا ع 0 < سرع , | ةلابإ 21956 |ي ن٠ سا

 0 لا
 ا نر. فت اةدك يي مهرجلا لور ناو :لهسف ميلا ججر تحج وصور هذلن لجو نورت
 ىءاو توما نا ؤا ناروب ايوا ملا ىف وا يلاسلا واسس دال ا دا ولالا ْ م . ها ك0 1 2

 لدا مقا, فيش لقا بابا ةدود باص لاقامن زك »أ ا يييخلاو نيُيأيزاوأولا تيلقووضرهل صا حاييضرقَمرئءندو سؤ ورا وذ ول ضل ددوتو هله
 وصانج ىلع فرق رع رخل ايف عك ملا نم قاد ص سيرد اذ ناك اع نب ل رابحالا ب 3 لا ظ 5-7 7217-3-72 ١

 22 رس بز وهمأةع نأ نخفق قييِص نا تووار جوهر دو جلا ذأو يس
 1 اف صور ضقل عر ما معلا ذب نا توما 3 سرد نبل و 00 5 50 م 00

 0 اا 0 و 00 00 تع ىحأ وتوملإقا 3 نادرا ما دأةنجلاو وأ ةعاسلاوا ةسداسلاوا ”يبارلا ءامملاوؤ

 ؟ كولا كلذ نيبو كيب لب سدا لايف لعرض ءاناف سيروا ىلا طب تلا| |[ 7-0 ل[ 78 يل الل 5272317721727 ل 2 ا
 2 يسال لاق ّئل هرثع 0 0 'بذ لاق ىحعم قوهومب ناب ناوتلنشلافص مر هللا معنا نيل لتس 9 3 2 ظ

 انج نين بلرالاقف ترملادنع إنني ف ركام نعد هس سديد اان اوويسر- دن 0 نجس جو 1 ا 1
 0 رسم تنافس يدرس نعل تاو سيدا اجر ند وف نرنل[فصامرشلا لإ دعاره ص

 دم قبل ورم ىدتنو ليوا فب لك تب مدس اق جام كيلا ل نا ا ماس نما نا اون هارنا ىا ةنيفسلا ىف 20 عمات
 1 انج نب سيدا تامن ني مق فصن الا لج ١ ليعلسا ىاممهر] ءبرزذ نيوماس ةنب نياميهار 0 ةنيدفسلا 7 م

 شارما سمك 00 00 لاعتشاى ندر ادايركنو نوراهوىسومىا بوقعبوشو لي ءارسإ ةبرذن مو بوقعلو قأدماو
 لسا 2 (ملع اناكم ه انمقرو وشي شمسي وبإ سد 7 7 كلا 2 2 هلع ىو ا مس 3 03 20 م ١ ١م

 لير سد باس دما اسلاك ل2 اذ] كيلوارثخمو مهنلمج نيو دريس وأنه نمو ىسعو وبي
 2 ظبى ود هيلا عبر ف اوبس ذاب توم ارق اذاذ نست نلا ةججاص ايلا 1 00 مة

 بباب تدل بشار مد تفس 5 للصواب 0 | لابو لجأس عوج 0 2و لكرسا ورح نيحرلات
 ترش نا لاق ىلإذ عدرا فزلا د بلطف عكا لغداو "عب الار هسا تاب 1 : 17و يا ول ل

 لل دلو تاخرت ابكري ةولضلاوعاضا فلديمه لعب ممن فتق 5 ”هغلاوءأيواولا ترلق ىوكب
 تورط مدل ذ تبع ل نب ١ لات ايلعع اناكس هانعفر د لوق حل ذف حيرت ل 0 7 .يف ىلا م راك عا ىلإ 5

 0 ل ل ل 0 ب نولي ف ىسف ىكاعملا نمت وبَشلا اوعي او ىراصنلا د دوب

 يد مينيذلا ]2 ا أذل حلاو مان اب ماعلا نايب نس لوص هلاك 1 نايب

 سطل حرز لباد دارنم رعت سيرد ا سار وف 3 انوش آن ايببل ل

 مل فزسس نكدن ال مون رم حروف حي انلتنلم ةير ذيد]ملا نا يي برب هسأو ا : كمل ارو ل أ علان ل م نعم نسا فن

 ةلك ماذا ارو ىف 71 (نناولعن اذ اولي اد ناقل رطا ثيي ْ 0 ءايدصو , ل َ 0م 1 ا ب مر ورحل

 0 ل
 لال لس اهقفلو روس فلغ لااقيفرشلا غانم اكمال نار لسب فل لمت ي بقع كسب فلظ ملوث نليلل لوا » قرص 7 0 ا لا ا

 ئ ترا رولا سيو وقتما بوو ديدشلا ينم دع ثلا ىلع نعد سونا اط سا تاومبلااوبت | و : م فط 0 م د - نات ب



 ظ دارلوامصوز لكيلا هم الو رو 12 اشلو قوقعلا لب ال اوي را لكذر الع مرللا زكا براغلو ريطرعلا ىلا زل هأ هرت نس ذيحتستل عودا ناو ىو و ىنل ااه ثائر ساي يا لات همم داو وم ل و هل

 كريا ولع لكل ىلا رتشملا يلع تيل ال ضعبلا لرب هس دكا سلب مل ق هل كل امض كارم يورلا ب مبالملاو عراتتالا ء انحملب اقف جورلا هدام سبل ن وقم وق و اياز لو الالب لو انش : ايغ لاوضلا لآ
 العن ديلا ضار علق و ىضرلا شل هيلع صن لك م ايوبف الا و لجر دي ز داب تلو قكل ديل ادفي ملاذا كلذ اضياو ضب ل ديوجو لكلا لدي ىف لذ ننال فرانس ل دبا ةرلتلاو ةركَسلا ىلا ”فاضال ملك ن دع تانج ل اقلا
 مكي اف ىبو اب دعو سا لوصوم اد اعوج و نجار يمض دعا نالاّيحا لاح ا بحاص غسد ةيلاعءابلا ناب دعا نامجد هيف آب يغلاب ملوث حطم كم ةفصالالدب لوصول لبنا ملعب سيد ىلاق نيو قص دوب لوصرألاو
 نكباطيف اع يبان هسارل و هع نبك م نامالا ببسو يفلا نإ رص ببل سسإ ربهم ا ل لا ري هسا هر امك وب نولي نا اغلا هام و دب سول

 ايلا دار ١ نولو ادرك ا يقاب لع ايتاد نومي آم «. .ةناغا ف اهدركرسو الوريد يك ننسي بدع و ىزللا سا هووكرمس ا مل عل ىداص,, ككادب اشيالأر يكن مد ايندلا ىف ل اعدعولا نالارب
 ملبا ريت اي لوقو هووعوم نكت 200 لاه ذب ىف تاانررلوتف هنا صوصخ
 انإق ممل وعشملا سا نا شمات, لوق للم لبس لاب ل وعفس م كاايتأد ناب ني
 وس رددسللا انعم لكرعولا لتي ناري قت كاذب واروتساب اجى اوت وق ىف ال
 ازازا دبع مر عدلا ل ليال ف نكس فرب العا للتو و مر سوت اي صا

 الثا لوضفوب هااوخلل يث شن ل, هانعم دعى اف روغولا جب رعولا ناك
 هروطم لس لاكن ا هانعم نااب دعا جوا ”ىالثبرث ىرشتك لا ىرب |. السالا لوقو
 اسي الو نس لق ىداو نموبف كل ذالا وفل نوعستن الف اوذلر راسلوا ضعب
 ًالوقالا ايف وعم سلال مهلا ىفاشلا + بم املا عارق نمل ولف ننرم + مويس ناري
 (لماراوو تءالسل !ءاعدلا مالسلا نتا ثلاثلا صيفا و بيخلا مري نوط
 ا ا
 ءاًصراب ليللا نوف يان او هآ راسين ءنجا ىف سلو لوف اضك خرج مارلال

 لضغإ شعلاو ةركبلاب قزرلاو بح فرد اتغير ارتلاو باوبالا قلظو بدا
 لوقثال قزرلارامددإ/ ليف تءأذي مز يس ف صوف بولا دنع شيلا :

 قلما "وق لير سي فتب كرادمو ماودلا دي رت ايشحو قرأ ن الف دنع انا
 ائيشمى وملظنالو نبا نولغدي كلل »اف لق ىف هزم ا دعرلاع شمالا م ١

 لوول وق هلل «اهتل زم عيقدو اهيبترولعل ةراشا ميعبلا ةراشمالا كساب ىلا د
 اعف نصرَقلا ىذ و فرللا باىصاو حرورلا نكد وبما لاس نييك ل ىولارذ ايام
 لن ملك لعشا اونا لعق شو لير جر خاتف شاء اننا لقي ل وادغ أرب
 تس لع تآطبا لو يلع دا دس ثا لوسرل ل افرع سوا موب نيت دحب
 شبا ذاروماب يع كلو قوشا تنل ى فا ليرجل لاق كيلا تقتْشا و فراس
 لوين اَنعاؤ ا لوني ١ لوك للي ىواص» تسبح تسجاذاو تلف
 »ميرال ةرايدرلا فيشر اعرلا ناك دايدزا قف كيلا قنا لاق العب ا
 امرشا هرما لير نال لكازب كبر ماي الا لزرعامو مسلوق عللس كدا
 ا زل روك لالاوساب دو لج عا ف ثلا لوسرلاراذتعا كلذب
 نم انفظايو انمادقاب ملا # اني ديا نيج ايل وف 0للش ىواص,,ءاميشف ايي
 تيشمو كلل ارم إب الا كاكم ىلا ناكم ني قتض ناكل امنالق ايف نئكارو نللالا
 ئلدلاو لفخلا عزوجل لاوتالا نم ثدحيامو نوكصو عكرح لكيلا ىلا ظف اهلا ومو
 خشن بروم رق لح كرادم» هيف انل نؤااذاالا دوب ىف بلقتتنلا انلىفاذ أ

 1 تسارل ف هلل لس كير نمالرب لبكزر نليو ثدزم أ تجر نا

 ضو ىلكلا لاك ببطخلا ىف لاق لي ضر الاو تاومسلا بيدا ل لجل ا ظفلب ىا
 اهف يشولا دحسرلالااضل نو ةلطيا فاك ن او ميت اف» فشلا كا دصا لل باسل
 /و هلكت اننى الخمر لعل سابع نب لاقو لعب دساائذلا رقلطا
 3 ا” ثيل ايل رف اكل( صوصث انالاب داما نا ىلا ذيراشا ثعبلل تلا

 ناكو ىلوالا هسا تسرخالا نيمو لوقو ةيئاثلا | امرزببف لا لاممداد مل م هلم
 رعب [ولكو ”ىبدالا تاو | لعوربتس درايع ن ولكن ا لجال كرت هدي نبي تاولسدالا
 اذلو نعم نم ةور/لوتللةدياز ماللااذلو ةدئاز ان اتمام هلك لبو
 ناكلاعلاذلاديدشمتليرلوث لس يل لابقتسالا نجاد [راس اولا
 هر اكل كذا ءلسلس :ءاطيشمو ملوث هلم »م ةرمتدر يكن ماو ورك نبال نير ا
 متت اثلاو اولا تبلثنيواوب و وبس او لوف ليل عردد ٠ سلسل ناطر حم
 تنبوايواولا تبلقى ونجا لوقو ءايلا يف ءايلا تطداو فكل ذكى الا ثءاي

 اينو انك رو ىلا شج سرماقلا ىف ني جنس و لل | نمر ارلا ل

 كوردكلا ءرشلاب د حئباو ثا وهف رحئاصا نط لخس ماق وايلر لع سب اهب
 دشاوب مدا ىااررتلصردص فزع لوصوم سا نكرلا دش ميا 26

 تيتا بزعا وت ىف فذحا مدع دنع ةيرعتناكنناد 2 دع تيب تأذلو ا

 0 ا
 ”منوا ببترلا لع رانلا ىف مينو باع ا مب احا ررغتا ول ءريلل ا نع سيت ل

 1, 0 0 0 7 الك

 رع ا

 »رس لس ىلا ل
 م/مددداف صترلو قل عتسلا لب ارورئرلعو ابتكتدا كر سيخ ا ربل أدورولا

 ْ نم اينرج نول انلا لوقو مارب لكتن اكلك السو ا درب سينما ىلع ن وك اهل
 راس [ييلعو ودم طارصلا ن الطارصلا لكر ورلا وورولا ةداتكو نسكن و اهيازع نئوإم ا أب عك بيجاو قورعبم اع كلوا ل ارثو نب دي ءامدرو الو ى اوت _لوقلر وضح ا وور ولا و وعسل

 لك

 نبيل تعبك 922 لوشوالكل نيج مم زا لهامعراصاىا 1

 رت 0 2, مهم لق

 يأ نولكري كيو ذاكاص لجو ماو بار نك لا ريف نوعقي ىا ونهج ىف داووه
 ”/ارعو ىلإ نجل نمل دب ةماقا ننعم فزيت نوصقنبنومللو
 ىوانلصاو أم ذعر هددت 0و ونين نحنييئان ىل لاح جرد
 نمد وعم بكل الإ هلل نموا يو نوما هزها ناي نجل انه« دووم
 أمهردق لعى اتاي بوم رو مو ضب لع مضي ززموا ولع < كتأملا
 ذر يايا كتاب |رونوموضلب ليلالور أف نجلا ىف سيلوايندلا ف
 العلا لمعوفلا 5و ولأ أمل لو هتعاطب هنن َنوأمِح نيل
 بنبأ كبارا ل كامو نروز ميرا نروزتن ا كينيا, ليدل ماسو
 انه نم نوكيأ,ىآَكِلذ نبأ, وأين رلاروما نم[رفلخ امو ةرخشلاا روما نمانمأماىا
 كااكاتىلايسأن عمدت كيرناياَيو هيمج كا ؤداع ل ىازعاسلاوأيق ىلا تقول
 2 اول "أروي وي ديبار ضراوة كر بروه كنع ىلا خأتب

 رك

 .ًاكاوأهايبج تو ةياشلا ةزمهلا قيفحت 5| تيل يف لزانلا ةراغلل ني ليلولاو فخ
 ماهغتسنااة سمح لوقياربقلا نعمان جرحا فوسل تي امىرجمالا نيبو اب يشتد منيب فلا
 كو ىلادت هلوقب يلع ٌةدورهالا١نكوريكأتلل ةرئان او تولا سعب ىلحْ ال ىا ىفنلا ندب
 نوكسوأر كوب ةءإرق قولانلا ف تمتواوالاذءأتلا تاربارزتيهلصا نأ قلاكرب

 ةداونالا ىلعءا ليالاب ل لتسييف هايم كيو لبق ني هنفلت تبا فاصل ضو لاذللا
 اسفر الشو مدلك مهجن دنيتي ناموا رو
 نمىوثجواوونج .لّصاو ثاحعمج بازل الطيز دام لورا
 دايو نتا لكرشا ولاحد :قرف رعي ل ننال نتخلى يوان جت

 داون دايو مهنايع نضالمندرج حلوم نأمل حمل ةج
 0000 كيو كو ايرخفورهاللارسكب لص نئولص هلصاومك لبن
 اًقفخموادرشم قيم هوريال ب ىضقو كيرى ع ناك

 ” صرع و ورولا ه١

 نس دى. ساخنا م

 ”ةالوّرب قثعال لوتدلا وورولا ماللا يلع لوقلو لوتنلادجب نوكارت !ةاولاذااوقتا نيزلا قب كلوقلد اب ودرواب تل 1 ءالوج كاكولرلوقم دانلا
 00 كاب سابعا ورق انكب سنو[ ولا تب د رولا ليف ىل انها لذ ناف

 ١
 اي رد افتنال لع 3

 مراتلال با قذ اهو 2

 ررو تل“ وره [ف طارعلا در وبلا ومو ورولا نا لك فلسا نيشلو اي السوا ورب نكرم ا لغ نولي اهظو الا رتءاف الدرب مالا هوفر مرب اه ردح الو سابع نيا نع وقبيل أو ووحس با نثر اى ءاوراذلر بتل اى 2 مرض

 دورو وون نأ ماع ىإإ نب ال ءميعس ىفاورئاجو ةريرب ىلا ونا نكى دو يوونلا
 وعملا نوروسم انه كيلوا ل وقيم اوتشداو اهب ولقد فيات اق ان ميل ارىا

 هيرشي نقالصاولنوكلا ناكر ان يد علوزف اهفاو مالسو درب ىبد مث: لورين ونضؤلاز مالح

 ا هع نسون مل طلع اوقفت اء ل

 مقابل المت لا مرار ميد اييلعي ىلاعتشا نالارسيح وحس الواوظدي نارك علا لسالا ف لاق اهباذع نئاعالابرارلا تلق 3
 < ىداصو يلع باجيابورتلوذتقمم_.؛ايضقم مدر وق علب عرور ءايذموب نوليف لير سالاد مدري سل



 ذر جالدالام نال اد ايلي لي راورزنب قل نازوكلرد م يرق تلو لمار 01 0 217 ف للا ناك ني اقل ةل

 ك1 ذا | لئتلزن ناك مز اذاورلو دق رع ةفص لسا اليا يلاعزالف وذا دسم لالا
 ل 0 انو را فانا اوك 206 اوف لير ايتالا ىف اذه اين اذهااتغو وم واو
 ىاا ورفلنيذلا لات مل 52 ارا عت /2/لاثاي ريزب نييولا را رك م/دصقو الا 1 1 لك را مين شادن املا ىف
 0 انم نورس رف انلث انمى ١ غامق الز قيد باي فد لبعد« رفا اون يذل 7 رو بايثلاب نرلحت : اة اينغا

 ع ل سويت مح
 م 110001 10 ' ١ فالق ْ ””_ «لقاملالا5 د

 ل أ اب دتؤاماّقمو ريف ل ١نال مروجو ىدنلا نم 1 < 2

 7 00 0 0| | قالو بولا ىلع ايزو فكلاوشر ناب نيبو رفكلاو كولاوَقَتَنيْ
 1 ئىطنو ١ ا أ 271/11 30 3 0 0 0 لا ا 0 اوت نأ فلا ماني نير فكلاو نينمؤملا ىلع

 ٠ ير 1 0 سو نر وفلومان وفلان كمدزم هراتماناوا نحن ييقيرقلا ىااوتما 0
  17او اماوغا كسلا كو والو

 تاو ا 0 نانو 50 ل لا يار لي يللا

 0 1/0 0 و ار نيضرلاا ُ م ل وع
 3 1 يسمو هيوم ل0 هلؤف كام كسا كارز 17

 00 0 مسالم تو لعوبماداراذإ جنسيا ينرلا فام نحل هل د ىلأبب قم ل
 د داحاب قيال لهاا تي انزال ل ١ نم نومي فول ليفت لع شيلا قعأَّسلَماقومالاو لسفلاكباذعل

 . مذؤا بارح 52 ١ ١ ١ / 2
 0 0 ل كطافلا لاوحالاو نينو نوطارشل نجد نويئلاماه ناعما امهاأن وعامل ليج فَعَص 0

 ا 0 74 و
 أ ابنا ترافل لاما تالكملإق حل وفيا ةروس ةسإر الرب و تايال نمدهيلع لذي مرش نا ميال اوستن اَنيْنلاَها هلل ليِريَو ال مااووإع

 ن مشمول اب اوصال ةيئ اب اهلك تالا نا يا هدد 1
 تلا لا 0 دكا ةداب نومتسسف و اا لالا دربأم ىلا مقاس ثلَب لبِع يح يجأرصلا قباتاءاطلا فتش تيل تِيِقَمل

 0 ١ ا باق مريخ نيقيرفلا كامبل ةلبأقم فأنه خل اكل لعق لع جبل
 اكن لاو ساعلا هسا لاق درو ةلع ىواص»«رلد ولان سا تمتاز | بينما فرد ترلابب ددسن لات تميت كرت تزل بتركيا: سككس كل ذ لونا ى ا يليه لاقأم قوي نأب 0 نبع نحت ايا لال كيا لا! با اس لصولا ةزيهنتمأ,فتسمالا ةزمهبىختساو هلأقأ,ىفوب نآو هملعاى اقئاص نال ذو ب الا رامتن سم ىردب وب ترالا سد ت7 5 2/0 باخ الدان تيس ا دلاد رعاندس و ١ هلع ١ 2 مه 22 لالا ليكزس يارا لاي دعي ثبت ]لئقلاَت الباركود نورا ىزَلا يكرم
 همس أ يق وذا ديدشنب سدالا نبا ةدعولا يمت هرجملاو اهلا جمب بابل 3 ةًرتو ءيفكبانع قو اذع كاذب ووين 00م بانل نمد 710

 و كبح أ ايس اايب اح بايخ 1و 82 2 0 ١

 300 0_0 ع ل ةكمراتكىااوّنخّتاَ» نمسا لوإل الوهللامثلهد ف ةهقل موب هوب نير وللولاولاملا نمٌلوعي
 ها بزلا هلع اىروا 2

 2 0 مرت أح اوب نعال نأب هللا نعءاعفشُم روما ل زميل نانفالونل وفد
 راد ر» بسأل د رسولا اقثوما ا إما نسى ا 2 3و مو 2

 0 لسد 26 ب طال هلأ و 19 كامىرخأةياقامثأفوفني كد هير ين ؛ مسيو دعني مالى
 باعد كيوم داعي ال دك لاق يأ قيلويتتل 2 م 0س 11 1 لعأوأتأ اوعاٌةاَنِض 3 0 نوُلُيعِباَنْأَِإ

 2 هريسصت ىف حرداشلا لو ااو عرورلا نسر 000 م ْ
 210 ل 0 3 ار 0 ىصاعملا | هلجيهت نيدو ل محلا هانم أ

 و و هس و 2 ٌةراشم 3 7[ |

 ا عمرلانسمم الدال مب قدها اقل لبطل لعلامت [بانعلا
 تب قيرست نر اهب ا لاشسلاو يدر فرت اهنا نيئرصبل اروبي ب طي وم د
 بضدبد ثلاثلواع سقت أخ نسا ليوا ع وش ادوار

 د برادبوارب ال وراجا جءارلا د افح تبساسإلا فاعلا
 0 يا تح ماللا لملم اس 1ناقاو

 0 مئاتسزاب ديد ارت شرراوو جرا ئلاب ءانعم و و
 0 ةؤلا ذيل لولا لاط ول ناطقة ادا ار ول هلل لبر , ابان يراك ووو ذو معيض سة

 1 7 وراس ] دي 1 رسمت ا نيو سب لاك و اايد هدالواو ريايحا ل الي توم اق دعب نود اهني مة ملدا / امل ال سولف نوت قلد لاعتل فلدلوفاو لال ا
 ل1 م 7 ا رص عم ل مداَنووْْلا هيف ررادص ل 0 ضم ا بيلو تاطيومتلاب كءاحم ا



 اهرب نائم ربل ف بلار نحمل وف لس لب هزبا باب ىلوعرتل قو عبلار نو ريسيف لوقا الل ثو فقولا نموت هنعمل يو الار اظوم وروبقلا سوتورخ لو ا نسون بر لكبار ب داو عججرأ 5 عل
 لاو انابكر ارقد س ا ان حصرلاو بيلا !للاق لد را ل 0 اهسزاو ببر نم ايل اهر قو كك و تقابن“
 ام ىذلاو مو يطا دعبرطا لوسر لاقل اق عطا ىشب لعن يندب زو تنآأ ايامج بم اهو بسس ذلا ابلاصر لوف قول نو موليرا لكى وثم ا شداو دع ىلاعتشا تل لاقو لالا لع ةريرمولا

 ,بابحالو ببر ردو ر كروت اءاطط سرع ارلكف اولثع | رو ا ريت عتشمرب ونتلاو ةرخألا
 0 راميالا سار ةبحلا ن او ون | لحمل بربك

 يك نال رخل ايندلار ثادق ب يح الورم نبحلا لسا نر محال ل نام

 فا تاد ابعد ىاعاط ب يرب هظنبب لهرومف شداد قريش ماناو تمس ءاهتانرب دمضاب ناراو ليتلاعردادف و ىغضأللا لاق يلا هر لت بسب لا لاصر ييلع ؤجا ارب يبقون ولبس د وبف نسا وجزخ اذ( نا

 م13 دهم 10 ها ده ا 10 ع ا
 ةن (ابرانلا ىلا نوت اي ليك شطعل ا رىلن الا دص|درب ال و ءالا كدر ع يي اررولاو

 / ةعاؤشلابر ومارلاالا حفشلا] ىاورما ىااذلب نالسم ىلرييمالا سك ينل دأب نبا لسمو

 27 ام. خر ن١ 0” ل 3 ١ ٠

 نقل ه0 ىلا هت لاق نانو نصح نحر هللا تانب :كتالمل ان امعن نو ىراصنلاو دوبما )| تيتو لضافلا فيات نال ىلاسللاو عفأ انه ءايلاد لوف لس ىداضبب و لع

 ف الكا ب أو لابجا زم لو شم «ءاتلاد نونلا نملك خبار قاقشن لاب

 جيدي رو ىلادت لاق نار و نم حرا وحد نأ( لج نبع قبطننى اك انف لارجلا 60 ب ا ا اب كا »ري 7 )ا - |اسم 17 ا 3 50 نب حيد نال ىا جا مال ومغسول ىنا شل أشنو مدبإلا

 ضرالا طقس تاولمسلاد اكل سا |, رامضفاب رورو اداكتب :قلحتملا ماللا فرم لع

 تاحعنميريضناللاهالب0ادرقهيْلا مور يزا م نود نحل وال ة رعي حابس يلع فخذ ا 5مم 0 2 ٠ ١

 ىب قلخا تقلد ا نا تب اذ ىدقلا ثيدبما ىلا ل نلكااجيإ
 1 فو تررظع لكل ريغ نير اعلا سنت ناك ذلو م رماة انه لباب

 همك ةداقاد ةدافدداا دفددفي هلعو يلادفو سومه و دنع اوف تستر برقلار ناشي هنن ابلطىادغ تسبب ارب لان [د دنرب نان درباز اشيا دئناي وج ىرشبب ف اب سرع اط ارم مكن انآ تءاين و مك امي لو
 و ا اب ةدافو حارصلا فو دم

 نعي
 0 0 5 0 ليا

 و 201 0 : ب | سلب نيرو) انعا تعطقتدق اشءاطغ ةاشم ى اأن اغسط انج ملول لس« امل
 ف بنا اقوسو بدار ىنح؟ لذاو مجمل وو نمتتلا ىلإ همن اهب ناّوتمل قم رح 2. ارانس نانو اب بازيلا قلد دري ع اعاد
 م ل 1 0 ]نا شطع شار ىنعمبدراو مجمد دم 2 مظل 010 نادم نما قاع عفش ل حمار لل يضتام لا ةق الورش ال مادو جوجو رح 0 فعل ١ هجر ريد. كالعلاةدايثاماولول اللس نا ءالالاقاتشم لماطعو ممكن اذنتسا

 !اولأَقو هنلابالأ ةوقالو لوحال ثلا ١لا هلا“ نا ةداصن ى 6 زرت نسعي لخيلاا. جل مهرس مذلا ل فابلتاقتلال لذا ايش تقل ل ل نش ك١
 . 00 لهل 0 53 0

 .ٍ 0 ا 0 2 ١

 ةءاربق فو نونلب رقيب توتا .ايلو اداب اتا ظعاركتم ىلاة2ط فجل 2 ١
 ٌنِخَسو ضرمالا نت لوقلا نهوظعن مهن قاقشنالابءأطلا دي سشنو عتابا 0 . تل” 2 ثا أ سابعا |. 27 صا 6 1 لاغلاو طاع دي مري نيم ةدو اهلا ع وم خر رصم ذا ايت و
 00 ٍ اي ول لوحغملا لعب صنا وعر نإ لكلا ىلا ب داش ااوكد نا لبا نر 3 الم ميس
 |ضرمالَو تومَشْلا ىف نملعآمىا نإ كاذب قيليا,ىانإ هنو | نمت 210100111101011
 0العوشلعو مرصح )نو ىسعورنا فتم مقا هون رضا ار ن0 . وحلا ذأ | ددمعىااس د ملوث لش دلو زتاوعسم اوك ننال ايجلا قمر
 رطل - 0 ب !لبع نمحتلا ىف 00 عا

 نووبأتنو نوداوتي رحل يبا سش 05و اميل عج تَحلضلا ولع واونم نين

 راسلا َنْيِقَيَملا روبل ىرعلا كايلي نأ رقلا ىلإ يرتب مسإف ىلاعن هننامب وات
 2 دا 4 1 1 | مالمالا ريم فسلءءاون اكن ينشملا نال لابقتسالاأ ةادايرجد افغشو ةد ادا
 لَو :كمءافلمهو لطي لد جوذ ىادلا معسل وت اي فوتشتر لدي ناميالاب ّ هذ جيل ارث طلو يزل بولق ع فلول بلوم شئادعوت يذم

 لج يكلم لسوف ندنب:يضاملادمالانمتما ىاّر د نس د5 نكله ا ارثدكى ا 2 ا اداولام .دوو ملسو يلع ثا ليك نس مالسالاهديس يف تل
 0 كك 6 ير ا ذأ ليزر يجازي عمو رشم ال ريل وق هلع يداص م ثلظمر مف[ سلو
 وه كاف كيلواانكم ام كفا رفخاتوص ناكر م مسن لحن 3 7 76

 7 0 دل ا[ دلل ا إ أ نق دبل اوف باييلع ىلنز امربب دنت نع اوضاعا نا ىكا دال نبأ بالسن لوف
 نأتنشن ىو نوعيراوا ةيان وتلثو لسمو ةئأمةيكم ةلظةروس لاق يانا يمل 0 كراد»
 62 7 093-7-7777777 37 2 رس ةروسلا هب و راصنالا و نيرجاربلا باول ماا مدي كا هط ةروسررق نا

 0 ير 7س د اس او يلو هل بكر يضل با
 سا | , فطر 132 اص م[ ل ومو 20507 سال ا 1 رثلاىكر باطخا نرد مالسا لب" تلد: ةروسلا هدب و يل! نول وقم ار يفكر ص اذ
 تاعفامب ب صتتل نقش نأ ناقل كيلع انساك نب «دارجولع | هلناحذْل توا ارو هلم يسن
 ءانلزسا نك كسفننعففخىاليللا اصب كمايق لوطن ولوزفدعبا ١ ا ل و ١ دولا 1 فرت ىف زر مو يلع لن الر مس[ "لل نا ليشو يطب لا اسس "وطاقم

 ا ! 51 0 0 . . 4 ف تشاو ةدابعلا ل دس : / ىتول | ولسو يلع, شدا دل ىثنلا ىلع زن ال ىلا نمت بصانلا هليفب ظفللا ل نب ايؤَتملا فاي ش تن نمل هور يل

 جفت ان ديكور سعيدا لة ستذل 2 12 نا
 ام ١ ٠ 2 2 هلك 5 ٠ اع ات بست 3 11 و 27

 نوضنالا دارملاو ىرنلا بارتلاوه0 يللا تنَخاَمَو تاقولخملا نمي لقلي ةماتارؤل بتل ل لير ديمبدبع اور | ش ظ ا هب ير 2, دوج | تزفاكرتالا طيلطر ىدصا ع طيو سقث ادري نال ككو اعلا لحج ىنلا نإ 5 ضرملا فا مو توتلا فامهل هب قيليءاوتسا>ىؤتسا كاملاربرسف للا ىف .| يع ميشا ةسوقتلوددعلا دب عارفا مل ديبضم
 نر يام كان كا > لرفم ركز ناو عطقنم انشسالا نال اراش ىخركلا لاق مآ اننا نك لوف
 ا لوقل هلع ةرلزتو قشر دع او لكو رول ذل الي دقللا د نلزنا ل اولاو جا نم
 1 ظ ْ 8 راع ليل ستيل تانلئن اريكشلال ل اعلا ف ال تخال مالنا تشمت رعت انلزنا
 ه٠ روبل قلطنلا د ا لتلا نمي !ظفللا نمل قد ىالطصالا لديلادإر سيل وع از وغب طظذللا نمل رب ملوث علت لب نسر مالي ذإ ب صنف لئلا وهو ل اصتدتلا وبرلذلا نال ركع ىف داو لعاؤلإ ب و
 ل“ اءادلامتشا ىلا ب اهلا لكن يمفيفملا ف لسلا قط لاذ هب قيمي اوس ملوث هلل حدلادصقل عوطقم عناب نا ىلا جياشلاراطا نئرلا وم لو هلل مس لا نم ارجو ف فالي ضو نلت هريرقت د قلا

 دصق لع فلا يري لكن الف ىوتسا لاقي مو:لملاديداو مراللا ذه بلا خلاق يدل لما نع ةرانكيلع ءايتسالا شعور ليتسالا نري دا ملاد رارقتسالا ءاوقسالا» للري مرا لإ قف فلخأ /(
 تك ة رؤى ثلا ليد ىلا تحك وضرالا نال ىلا مك ابر ال تس 00 اب ىادإرلاو لولبلا ىاوكمنلا بارلارل وف لشمس م نايببلا ود ىلا ذكالصاد وحمار يرسلا لير عب/ ناد فل دأب تظر رخل
 ءافخاوب :رارلا لسا لسه كلل»» نانا خس تمت ا نا بعل دب ن حكرا ىلا بالا مرج نما دوج منى ذاق لالا مرينا رواجا ومد ىرثلا ب اولا لاق يقتل ىروب سيلا لاق حسب اسلا شالا

 + » عرار نم ْ



 رتل اولا ناك اذا حيال تاق اورسلا هيداؤ لو ية يخذللا هم اهب صيت ور اعدوزرل القول لا 0
 0 اسي وه ساو[ و دانيل را كلام يب الك 2م املا نم هود تاقيلع

 لو هلساراراو عرطتناب روش ورب لاك الا نعاس امي فوسدركلإ, سضتاروصتلل ردا مالع اسيا وفر املا عرش نا لطنترقر قنا رو دسار تراس لارا
 ايصال نم او باسل ىف استار( ايكب نب نوت سنع فرت ا كلن ضفشاو ورك الرلاسا اكل بيك لو غا 216
 يس با» ناسك ل لامع باوجلزبةشلا دامو د وحروب ثنرلايرلذملا نم حمو تسر رصاولا ب تعصر يضفتسا ويعاني ل( نري ىتسكاو ل وق بلس دعب ككل فاتت
 الم امر تما اف فلز ف دبا ناطور يتلا لادلسا نال وقس ناك سلع اهم انريسل باطخ ةظفاتس حبو عماسلا نبذ ىف يتلاو نير شلل |هفتسالا ىت هشيم كات د هلو
 انتو ماتيو. عليم اسلا تي ونت ممارؤتسالانمدوصقمافوجالالا لاس ملا مال اق ثم دلاقمى ومو شيون ريعاف اناا الار انا عال ليقث يجو ستي بطوغدتو رباك كراك

 رفاملوف لش يدا ظ
 :لفاشلا لاق

 سالت ذ لوا 72 | وعفم زقو تيلوكيي ناكاران ى ار نبع 2 1 هلي صحو سيستم ْ

 3 17 - ا زف مل 1 1 0 6-0 1 0 1 ,/ م 3 - بوجي

 1 هل للا ل دل معن ىلع اوت اف لح: فرط ىف ليج ا رسل لعق ىف لإ دس تك لا لصف ديت يح يح اخ دياز ل درو. لاقل ل هتلر بكيضن و هير غل وطج او سشنلا بتل, لحلو ىإ نق قحأو

 هاتي توتا نوط. لهو نصا كوم ىنسحلاو ثيرح د درو نوعسنلاو ةعشلا وسلا
 ةارابالتاوا 1 اللال لا ارازروطلا بناج رمي طلار اسوي كارفا| ا تق ع هور يبرر لابو +هويوو رسوم

 هل جءارذ 0 ٍظ كريسم ىف كا ذواسأ وكنا هنآرمال لهل لاقفاراز ىارذا 3 ىم ,مثبا لح كشارق
 أ نال نانو كد مداكاو (رلود ةارهال ب اواو البال ا" أ حسا طا 76 7 هعظم7 ل7 هر ١

 كاتشب مرام قيل بلان اقل الاف ماعدا موا. ةليفشرس ار ىف هؤحس سفن ايو كا لكن اراذ تريعبا تا قر وصم | لاط نيرم نم
 ديوان لاو ماركا هلشم كراميش زد هب ىلا ايمي د نوح رت دايم عدلا اذومزجل نحل لعل لقد ذل 0 - 1 د مرآ 8 3 يي جر هنو هَ : 2 7/77 5 1 . هه يما الج ب سبر .لج طا داطس ناو قرطل اول ديم وقصر كتان دا

 و و اضم سما شي مهلا لس ام رارمألا ”/ناف نتدلا باولا 1 7 و 2 3 1 0 رع ور ديخرف من جد

 ابدار» سماع لانش نسا وش ري وفق داون[ كيل هلا كير ملكتلل ءايل نيكون ءابلا يرق .ضأن هل يشب ى دو ليوا
 ل 00 ل 01 0 9 كلو 1 وو لدى م ىدؤنملوق هللا »ىف يتسم علوش تاذ زجل. تح اس 2

 يلا سرس سان: لاقرككلا نب ]يود اكن ليكوو كيبل. تاك ادابعا وعم 0 روب نآيبوطعوا لبى كرابلا واربطملا سلم ا

 !لاقادرث تيلي ادا ىلادكر يلع زيكسشبف بلقروضحو ا "ن_لط
 اوفا ض2

 خ11 كيل ل عمل ثتدو ريا اناو ”يملحل مم”جقبلارارزع رثسأتلا ورصمربغ نوم | لإرشا الكذاكف نال اقف ناطيشم الك لا لبا أوز ل١0 27 ع 5 : 7 4 امم”هؤللا 0 02 د :
 1 موف ع 22 يروا .ن0دك سم سضالا كرو نا 0: جفت ب 0/م ع سال مم

 ا ميا 6| يب ةعاّسلا ندرك (ى كلل ةواضلاووفاو ىل سبع اذان 130! لإ“ هامان وا, ىم

 لاما هاا ني ايدق عرفو انعم ل يقو غروب ور غراصرططن ءانايا هاف كب 222362 نو. 1 تدر يع ل ١ يفي 000000
 20 ىو هلل ىداضيب م مصل ذود يح نادي قضى ريهن ل كادر ىرج هب اهالعب اهنرف مدلل هظي سانا نع

 قم اتعاب ثم اتلل / وثقل حور بدال ستوعضاوتلا لفي ا ,لرقألا نإ ١ و ك0 كما 1227

 اكد ىلع طفسل هير اق روطسلا فأو ىنلاب 3و الز عال ع رقع 259 (ىاصع 1 3 جاعسم اب : ةراصلل| يف ء تلى لل وعلا تام 0 د - دي يي واق« نالع 1 هلا تجب 7 2 2 لس 210 000 ق1 فرو ارحب درهم همس وس طين سوم ترريالو ن اللمس التي اتعاب ريب نامل راهس ,ىق ل صتالاوهكلذد نا : يدرد امرا قاوم - دين ان نابل انآ ياالع كفرع
 : لب ةوسل . هلم. دولا آي رجلا اخ بك ملل 8 ١ و أ رب مب سب ِ علل م جرا

 ٍْ داز ماوبلارطو يل دازل لمح ىرحأيا 2ىاءارلا لم ةيراد عمج برامادر ىو
 اعود سن مظع نا شنه حى ذو اههفلاذ ىس و اناههقل !لاق امك هتاجاح نأ بابا اح "لأ » ١ كل قر سارت ماسر نا "تا ىلا ا 7 7

 اويل واهذت لاك ىرخادي لقلابذع بربدملا نآحلاب كسل اريذصلانرعثلاةعوكأ ديوس يزطب
 داعذأبف قرب لح دا 0 هك نيلاح ىل وا ض فانا زن وتصنم اهكنربس اه لرعتس زم

 :هيرنل سوم ديسلا كلذ ىراوأد يش نيا يكس عضومل اخ دالا عضوم نا نيبئواصع ١ 0 صا م »# . هج ,
 ووماصك, نإ سابع با نكي وررخاعفانمارل ناىلافاكلإب راشإ| تخش راش 0 ش١ ش١ ْ و هضم ورواد يدرج« لارا + سب لانني ناهد العا: ةطعا ذأ ةيزإ مولر نالدسآضيره» ىلع لانك ”٠ ايروكا نارك« ةراخال رم اظن 0 دي ا 2. ىو 5-5 ل 00 0 هتضلرملا ءادنك شر صلوا راع نا صمتي جلا نع يلع أو "لذ جير هحرخاو طي فاذا ل يل سام ىواص»عرشرمبلا ببر نسلشالا_| ما د ل ع م ير تورو روسو نبا" 0 ندفا قوص . 0 دضعلا ريالا كب ىاَكولَج لانكا نيه ومنا ليم او نعرف ىرل نجح تبلقتااذا

 د اراازاو ترئاو تقدواف تتراض!ز رة تااذان اكورامداببذارفرازاف املا جرت زري شمول لكي ا حزب ض الاابه بزي ن اكو شدو ين انت تلعب هاقسد هداز اريلغل بكن ا
 راما” ن درت ورد نرناروط مارمإلا وعمل 5 راد ل ضانتو بر ات ئاكد دع لفذاو حرار اكل يللا, نائيضن انبات اكو .روادل ا اتيعنتو بلا لوط دخ تلاطن | انوا نسما
 (ىزلامكلالاب بارو هّينل ارابتعإب ةرمان ابحت ارريسل لاقل اناناس بمسك زلف تمني تمدو ف اصعل اظظاغبا وص يتبل اهلا لقى د اسيبلا ىفم عش يحوب اذان ميل وف قلم
 ةلروى ا ىرنا ع امبخ جملا ]وقل نع ابناف نارلا ديبكا فت ةفاوشلا نم عما يلا عررالاداشاف ن امانا اق فلزلو نايل ةدالبو نابعتنا تاونعو تناك يت دلال مب
 ىارابلاك هريواصعتبلقلا وابل ىف هي عضوال ىاد تدو أرسم اهوار ت :ببحل لم لود ابيلعا عالى !اهاسعضتوماررف وو لااخد إلا عضم 70 ١ اجاب ارت ١ رالف
 معين ايدول نيلي سان هرناشن ف انسزردو ذاشوروإسودول : هداصخع لوط عسالا لب اي هديبأم لوب دانت اداصو ن يثرش اص نابعشل اف ريتبعشلا نإ و هريلك

 لش ىواصا”نبلاو صرلا بداررقض ايبلانالو|ماظمسق عفر بئشل و نلاوب د اساسا نابل ب ادنى ساهنو رج نادتسر سوو ن ملوث 0طلتم مدرب د يسر بيش ايم دانإ
 0 ا لب ارا ينل سا كيلا كلغ ربل نريد ىربللا نيلاعد لت هزذحانخاب[ندلعتي نازك دج ىف هاربا الا لو

 ' | و بلقل/ل نسوا لوني تطال تاداصلا راس هكر ائاو
 ريقاد أ تبتود انتايراى اهةًبيفخاد ا الوةلغ جرا؟ 500 اللا

 . | عطقو ثطللا مارب ارتايرابخالا ىف اءالول و سا ا ل وقاالف امبيخا نا
 | ىواضيب» هاش كب لساؤ اد انخا نم[ رار اكاو ابترتاالبازعالا

 ارك رارنزإ ني ديسافلاابب ويل يبكي ريصي نمل أ هلل
 | هلك «ىربززلا ىفاذكتماقل تسادريد ركع تمايقن ايراني
 . | ةااسرلاو ةوبلا عدل لع ظن اردن ىاىصما, بيدي ا ذم وف
 [هطنسما ورع املا تاءرجم هيل أنشد حداد زيلمالكل مل سب

 بي اعلاو لام توزن لخ ل يدم لوقو ربت اغار كلو دمتم
 اهبل (يديعو ىلا تبا لوصومارسا فل جك نر رص اذو ةراشألا

 يايجكس

 0 اههضفمالاب ترو اوركرلاب ةراصلا تضنن لأي ىركزلى ل عافلل تاضم



 ىداص»ن حالا ياتو يلصالا حاصل اعف | الكب جادو ريف صام ةزلك ا دوب زلعإو مل

 0 1اس ور 1آ9 0 ,
 و ف2 الا هري لر لا 1 او ازها لارصتمفز اى توقايلاد 0 4 ضمان توايإو | نيرا ىسنا و امرا تمون ديسمات اقفل تيماد
 بابل لاو زو طلخاو تأ دا را ذغال اك ب ضمت ناضل د نزف دق ل قا نق / لودي تتر مرار نار (ى ءارعلات لاو حرو هم تا داس 20 2

 :رازوكى بانو لدالال وضل اوما اندومي غم نول نازك ارث ل لما 6 ةلسا ل كا ذل لح انا قحاو لكلاب تاز سك ل اقو ضيعت
 57 / /لرضن لحي نازي هوي ام هد ةرازولارمإ ءانتع؟ لا دقو لوالاوع نورا واين االوحشم ايزو ى 0 0

 !ءارعالبشال كلر ىيلقتلاومورزولا نمي يزول دن اخلط با نوال وحفم ريزو نولي هينا 200 / نذل فصل صالا ىف بدار يزد نام نا
 مالا ١ لقارألا لاق وك السما و اراد فلما ل يعز
 نا زو يزا سأيم( ناك داي ىوقر تا الددو رزو |

 ل

5 

 6 و او اداة اقل الا سلول ]رند لول اجرح 0 ايو اجا يل يضلل ببلد ىللااه دوعدارااذاو كتلاسر لع زيظعلا ى 0, نا سينا ل وعغملوث 0 حرا: ا

 تيا :لعذا لانه ىف سحلاواج ةقط ةئانحم نمو نورت قل! الور بقاع 0
 داع 3 ورم لد سرا ليغ ةائِرَّرَص ل 1 لا 00 "7 ١ 2 لاس هوس هنأ ْ 22111 الئ 0

 5 رض ج ريفصوم ضو رج هقأراحا نم شرد نإ قاس ا
 ص وعيوب ومي ان و ١ م

 يد نشا نايرنطع5 اناث لوم نورمان نابع يعمارئزو لل تجاو 0 2
 مام ناو ل هك او موز هراضملاو رمال 0 'دلاسرلا ى القرم 51 ار 2 كراغ هٌورْنَأ

 ع4 عيرمنزوزملا ترف اكل وع تلعن وس وا كل 9, تراعي 0ك تاتا 553215 30125 نبت يش حبطل باول 06 ب رب رن لسا, مجال وىا بلطلل باوجمو.اعراضم ا ىاوعو 7 هكيب
 0 0-00 [فابابلادااءانم 6

 ليام 0 ابل قلد تاما يلوي اتيت و
 ومرل

 0 الذ لاؤتةلاسرل 0 1 20 ا هزاجسلللو كك

 0 ل دل هاو 17 ١ 1 0 الا هانح وبا ل ف ل 7
 0 1 :للا ل1 قوسوإتلاب يود تتلو ديه لشاذ توناتلاةميقلا رت نمل نب 5 كرمأ 0 و هللس كى راب لاالاو روف ار ا

5 31 
 ةزخأ ترعب يأ ةنوتفوم» ذو لع 2 0 0 0 1
 قناع ل تع لع ماضنلو كلا ودار نملك 0 ا 0 0 2 3 0-0 0 0 0 غاب لاو و 1 اكالو

9 

 م

 ىف لتتالٌكاوعضارم ووضع 00 لا 5-8 17 6
 ا هل - 0 / “َس

 31205جْوابمرش لقف هاب ت آف تسيح: 0 ه0 فانز موحاو م راما هلع 9 2 اد 1
 ه2 2 ص ص ري 2 7 2 ور نكاد اودعرسرك و بارجةإ قف درع

 ةهنق تطن سبا ا ردم مح 6 2 انطق توباتلا ف تدعج اهيا ليقمت وتلارابتع بى اثلاو
 ل ءاملا فدا لوف ن انسب( لا مع اكرر !ق ّيقلاو ري

 3 ا اسوا 3و 07
 ١ اهدشاميبحا فارجو سانلا عا ىبكباذاف جراف رمان حازم

 املا باننا ا هلك راي
 1ك رن ي !نيحاوبو بس نالطانمالسمازاج
 تامل مو د دقي همت 00 و هلك لا

 0 نوعي توما كرب كالتي رتارل و هلك

 هنم كآتصلخو كاذراقءافيالاب كنا 0 0 أولو وعرف
 هتنبا, كج وزتعونلايرعش سنعوصم نمادلا كئييقر دي © نر 2007 نير له قاونع ينس 3 0 2 272
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 ويجيب : ايدل د 28

 ه7 اق هذ رب
 172 هجر ددأآب قادت سلعلاملا ةبضلاب زل عجيبف هنا قتغلظعت ر
 نو 2 لةبكيوايم و 53 دعب لاى أين
 2 ا 0 008

 لا تنوع دام دال تلاق ثييح

 الار يغح 00 كلاب 0 و 2
 تضم ماضي كم + سالف اغلب سلع لو

 زف نلقو 1ث لس لر قب اعلا ل كري

 ءااعارط اكو باق او ا وركن اكو

 ناكل لق انضلاو افالم 0 2 و سلو قو
 ضارعلد تن الأ ,”ىاعونف 0 و حلا ل7 طخ

 : : عآلاه نع اهكساىك سايع» نبي ول

 و كلين اكو م دليل _زغتاضو نرطا 7 مرتع ذل أداب 0 دوك ماقاوبب نما لقث و 00 0

 تزع ثيم لأبتما اليل ىففر ع انما 101 | ايابنرلو هازل ين تتزع نال ةراغاهررق لل لال ل ا 0
 :رعأوم مجانا تاك نإ نوير قااببذ م | تحتمو ىتسّيسرافلاب هانحر غلا ىولاو راهي اندسلو 0 7-1 "اري

 1 ل 1001110112111 ايلا شك را نا /تقولا كلذ ناكل يئاج انل لك ار طاح

  نيرملال اواو 1 ا ا ةروشو ليو رسل ف كر لل ىو كنكنايا لش ايار 00 0

 كراز !لاقد آلا هزي زاعم نب كرنب صر أر قو ىداضم ترم اال!ل و زيالاكط و هرب 2 7 و سالى اساو تالين ناكو»

 داما #0 1 الأ نول جب هما رلغ حيد اي الاف اويل رخلابم او يبلاسرا راو عججررال ناب ىلا ىهرلألات 'ت'اوريعلااا تا 1

 نب ارئاوكز وتللو ظلفلال ارا بانحب ل ساق لشغل كيرالوسنا ءاوقابلو لزكا تسل ل وقل ادا اعبرعا 0 لو هل دانيت تيآل نك نيعاضت ثدعا



 : 0 اهنايبلاىره كير السنا ليلا لجأ سراج ابو ل لاو لاصرت ل وف جلس لارا” مم
 منلإ ربو رج 4 لوا 0 علا اهينيملا ظ 7 حسا
 نومك 27 بياض لامع نو 1 0س من يارل لن ام نير تملا لع رز 07 مالم دانيال دود السا 000
 جرود قاطتتساوارا شبل نوع أو ايزووددس وتدري د لاسر صا رب ىو تاع يلوي سم ردا ىاد[ل انا هلق لكك , ىلا يركن اننل برا ثاناذ

 د ترم ظاساب لارشلا الامل فرو ل تبر جت 7 نإ ىلا ل نوفاك زلال لزر نورأء اضاع ىذم نال نارا رانا ظ
 * روسي لو |ى اانا نقتدي نوبات يف أى عقل غل وا تلف كرا ارد فور يظوم ىلا ل يف كس حور ولف : /اب داما ف صقانمو صارخ حسيب نال
 0 0 !بارعاد هراصتخال م البلايا باوومو تسلا ىف ةداوسلاواينرلا ف فيعمل طيعااب كتر ي تيك 2 هولا, ةطومافنلا نإ ديل

 زالطالا لون لي "هل لتاالالق

 و 1 : كانت ليفت لل ءاتملاو رفحا تأ فللاعش عشاذ مهاياكلعتسا نمد نم 'هبناعلخ ىا 1
 ا ١ أر 0037 7 12 رع

 2 00 0 2 ع هلزدالبلا ياو ايب وتم ةلاس رلابانق رص لقي نم هجري

 0 عر طرعا 11 195 هبانعجاهب نكن ّص ٌناّندلا مراسل 0 ا!بانملانم
 - وو 8 0 م و

 م١ |هلالدالد لصالان كل ديلع 3و 2! ركام ميم هلال كاس
 سلا سيما 03 طق ين بريل

 8 0 0 0 + |لح لامن وعرف علو كا طريغ و يكتم رشم حطم للا هم ناويغلا 1 و نه ربع
 كيب عب ايضاّ و كازا نسال هل ل املي ىموم لذ ناثدال مداح ىف لصوط ولو هو مو موقك ل ولاممالا نورقلا رقلا

 الك سر *و اياوزا فصول هلط 0 2 7 2# ١

 ا ا ا لضبال ةىفلا مولع ميزي ظوفحلا موللاوم بانني قيعظ وف ميلا ديملعى
 يارلا ءانصا نجرخاى امال, صر اؤتسم اح اب الار احح 1 710111 يدور 22و 15

 0 اخئالا قعر 2/0 0 يفرصرالا قفة محل ل ل ؛ لجو ٌنئاوماّيش ب و نع قر بغي

 0 0 0 0 لم: لات لاواطممو 0 نبل ةةطب ارك لمس
 / / بالا ل نهفع بارت شب فطلب لو م 0 ا 0 00000 ورا هبات هنا ند لالارأطخبو ىءومهب

 كرار ضال يود ءزغال 1 نالوااحم
 1 7 20 قره 7 لتس نمدضرم عرضيرمك تين مج قشور :هوعطلاو ناولالاتفلتم

 00 ا ا
 7 نا 7 اوايملاو ن 1 نس نمل ل ا نايا ىانحرخا ارم رم لاح جلبحناو ”يبعمل اريكنتو

 0 0 1 عاماص غنا لقعلاب وا ورطو تكي اس ا راسا تيالانم
 0 نوعا نرصب لوا اني نقل ومكةلذ-ء ارتب نعركديرخ 0 6-2 , وع و 59 ع 2 ا 2 "ا ادع 3 داضمب مرصرا| * 2 32-ر 9

 ا ومر هل عضو ل اذ اواناكسل اق 1 اتشانزي نأ نوع اهنامعزواب 2

 8 ىوتسلاطم يل نحل صاوو راتب وركوب
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0 

 ىلا هوعبتنبإ كره او مو ارو ريفظتو بر لس:(قوش يش نمل كى م مكراش ةارولا

 مب لوف هوعبت موا يزيل مبا بو نونطلل | فلق و لوقو هرم لك وداجد دوحمتو

 فلور وهل ءلع لاقارل ل قو كلذ سئل ع اولا ىفو نلت بسسس سرت ا لئدال وا
 ظ انتفدن نافل وق هلم » ليز نم ونظم فلكل وو ىذ يرد صم ايو نونظنما

 ..|وافتسملاكل بقامب نكي يذلا مب قحاللا فيو نمدارملا نارسفملا عيب نير اظلا فيو
 ريتا رخو ربو فلق او كسوالا نع تن اكتر يا! ذا ةفرعملا نإ لمضا نم
 ل دارملا ودابتنلا مب لوالاب حم نا هري دنع يالا 5 اور وطلال#] ع | نم

 0اس ماك تاس كا رفرف لقد نوت )
 هس ليياعل با ليو كيف انتف دق اما نر لذ ام بقعا ل لوقا هسا بيتل ءاؤلاو
 1 عر نيزلا مولا نبا نيس ارابقتلا ]س١ فروق سدعيلا ىغبشا)

 ل نب سس ومر ره اسما ريوض ول وف لش ٠١ ءالو بملئ م اب فيلق قرعاسلا
 ءروكرف ىلا) ليريجه اب دق اقف انسم ناكل ارسم ىنب نم ”لييل ره اس سا بوس
 معل امص ) مد بذي ناك و لارج رش رت يف مها عضو رلولا ترو ف رشم ادا
 ل لم لسك سيال نيمو نم سر الا نمد نبل | دسحا نسل رز ”خالشما
 ىي جدال ءا ىود قار وتلا داو نيالا مث ا دعب سا تسوم ل م
 اذ, بم ةلاك يذلا ندحجسللل اذ لبا لوح نوصق را ولاكو عين او عرايصلا عب

 ب



 نينماتممأ لاك الو رسب لكن أ انننلا ناذ ماغآاننالا دانوااومس / ١ هو زحف م ار غادعب لعاسلا لركتاهاسقلااب ىب ليم ي اومن امم خردرفلا دنع ادد ملكك, ىداكديعلاو راعتسسما لي دآ سرك لع لهل
 كافرا ذوالا نم لح تل انام/ لاف ىا قرهاسلام اب لوف هل كرارب»» لكا اب ظن نا ازرماو ةزحا ىف بد قدا قل ىرماسلا دانى ىا ايانفذقف ل ف هلس ىداعيم:» لرسم لامن اي لا ماسلا سلو
 لامار جرل و ع ىراص + ىرماسا او ملوق لع نوطعلو بف رع اسلا ةئتف حاكم ىلامت مالك ارب الكم / عن ان لو علت ىداصو لمس» ان ذ س اوصلق/ اف ب ؤزتتد دان اف اودقوت د ريح رلا دزتكا نا

 اضيلا مدللو نوفل الا رس ةريخل لاقي الو نيا و كئالسلاو ناشالا وهو لقاعلا ناوج الا رسجا لاقيال عسابلا لاق ودام ممبرسجبا حرابسملا فو ارسمج ة اص ى اا دسج ابوك اص لج ةروصمإ عررخاف سا لبا نم
 ) 0 ا ا

 نموت نس لل :ودعاساو راصن ىأرلا ىداي ىف اولض نيذلا هسا ماادرل ث هلل
 1 -يىجي حسم مترس دج يسم حسم روطلار يكب لليل ب ذو انم ير ىسومه تنل ىشف و ع لم » لاسم ب

 ةلخأى نلا بارتلا ن مومو نم عمام0ئرصأَسلا 0 اانيقلاامكشلا كى ءمأسلا لاثلا لو جلع لدالا لك جورلاو ني | (للام ئارعل حقت | ةيصانلا ك) نال ف عض 00000 و 0 0 ميسفو بصنلاب خيري رقد قياقلا لاقر كال عااورب لا لق ىف ةددشملا رد رمايرأنلاق اهانجرط أف لوؤوه دنع تيقبف سرعةزعب ليا رساونبمدنمأ هرأعتسل| ..| امس اسد نلذ ل ليو ماعلا ةءاق نرلاب جرف امك. و هم 0 8 7 اسمج#ل الق ال قل مطب ادلا نوال لبا نا لك الرس الا راسا ىنادارباقتلا 2 ١-27 ه1 نامي انإ نيلغ ناكأ لرتو بر ىرهاسا قسيس ىف اعتا نم مالك ارتمبا ودا
 4 ريع ظ 5 32 وو 2 2 3 5 5 ا عطول زب صئكرلا مكس نا ب "| سرب م انارلوث هس حرا» ةيرصب

 محلل سجس ىلا نمو اصلع مهل جرح قالا جيلا ىلع لرثراج سؤرفأ رت نما . متمرد ىيرلاوب لال نت ىاصتر سا لب | انتم هظسابينن كتر
 عمضوبأ ف ةويحلا كنا « ىلا بارتلا ببسي ك ل نكبلقناى أ حمتيا توصى اّداوسكْلاردو راسل نعال لو هلل داس را لسا لبا لو ها تي” مايل غال كار لتس 2 لع ابييتو ملازم الا تلا ل وق لشمس يفرك, نوف تاذأ نم مبا
 عا درر « ممم - كار ٠ حرت 7 0 1 اعدام ىارايالب ميو لمسولا ىف عقرانو ءارقثاو بفلواو واهل
 (ىدوم هلإو خفل]|نهةعابتأو ىرم أسلا ىااولاَتقهمضىدغ وص لعب عصئؤديف ةريزمال لش 0 رلا نسبو 24 فراصلا نيب 00 نا
 ًاهمساوهليقثلا 8-9 نورا كا كاعن لاق بلطي بهذوأنههّبر ىدومن ىف هامل نر 0 0 ا 0 -. ا ل : سال ط7 7 لا تيما وأ 3 مسسو ىلا وو كل وقاولبقيل ل نق عيش نإ لمنم يش | عملا و
 وفد ىااًرضمهل كلمل ةاباجمبل دل ى الرقم لجلا محتل هناىا فون 1 ا
 عجرنن ا لبق ى البق نم 2 4 لَ ' 4 ٌدأبلا نيتي فيكى هيج ىل مَ 2 7 0 اضف لاهنإ ديكو ,نيبكت سم ا ررعشب غال م اصب مايقلا نم
 هيو ربو. لش" ا كسوالإ لب نيد رقلا نم لكيط ىإ ىاوارا لوث هلل كيادما» عاريا ل
 هّىرقااوعيِطا وكت دأبع ىوعْبناو نمحملا كح بأبو ذي مرفأ يشأر ع : قر ىسوم ل انتا رايسلا نهد يلقتما فلالا تفذع ةيناشملا لو ( بنر انتلاوايلا فزع
 ا ل ناوم هندي عع 1 لان سيلفى ةقرلاو فلعلا ىف لضدإ ىا فلك ااب ركؤو رسل زف هل لج وقل اياك

 فا” معابتا لع قرنا بيترتل نايب تقر لدتا لف هلكلس ا: ماد با

 ةربحا ىرف لكك راه ليرمج ناب د هورترلا تيأدوا هايحاالا اميشس هرمنا سمئال
 كم نيف يل مو ة

 نأ لجحعلا سيبو نم عمج بة نأ سيالو كتتعبتاو تي ا ضخ ةنيعج لكلا ف تابنلا تي نم خرزجب سلايل نبرطلا لطرو يدي سرفلا عطا لك

 ' قياس ذرعو ىا لومرلارثا سرل ف هلسس لو ىداضيم رجالا بطل بلا ل

 رض 2 نذل نارا الا كيل الطقم هاا ول

 ”ديلالإلا 273 22 2-3 | باطما لكراتلاب ىلاركئاو ق معآ قو هم او رصبت ل اري ترصيرل  هلخ تيصحفا ةلئازال نحال هندايعبأوأ ضوليأرذ] كعنمأ نوران عوجر دعب ىسوم ايزل تزور 2 7 7 5 200 0 7 ما م مر ١ م اناك امها روب الا سوا ١ ناك دال لم اقيئرثو أذ اطعتسإ مارإ صر
 ى ىا دارا ضعوويملا مسك قوس نوره لَك هللاريغ سبعين نيب كتماقأب0رت ل 00 اتم

 556 ”هركلو ّ ا م *" |مالا ع 51 0 0 ١

 ور بلارراج ليرج نا ىأر ناكرقو هوما ابتلى د لزق لش ىداضتي ل

 كلذ : 1 .٠ 21 5م |. يس 210 موا” س ..- 4 7 7 4 22227 ليم روت نركما نلف هول !ىلو حور ريض ةيطوم سمذفاف اناشسسل نا فرح

 اذ يارا فرظتنت بت هلو الع بضختو لب امس( نيب تذرف لول اا ضبا ع رلا تا هلو لكم رعب لد لم باد

 هياتم يي 70م ب تع صا, لا هقادلا كنأش كلبا
 لولا فؤاد باز َت تف مودل سلع ىلا ايلا 170 ل كلم باو كرا

 0 ام ير ابفلا لا
 ثيأروورهلراصيهلسورالام ىلع أ .يقلأوركذأم بارتنمةضبف خا ناابيف ىقلأأ ل ل

 م*هلا لجعلا كلذ نوكي نا ىيفن وتشرف الا مهل لعجتن ا كنماوبلط كموق
 نهم لٍوثنأ كنارحةدم ىلا كين انزبب نم به ذاق سوم هلل
 ًأاهيمج يش لح! هشموا|لحا سشسماذؤأ وذيل فمي نايف بزل ى درس سم

 فرع فلالا ناس هفرعىرهاسلا أر ارق زحف يشيع ذاع تعض ارلكس رذ لع

 ثعبت لب ىأ ضفبو بردت ن ل ىارمالا سكب هيي نأ كبازعلا لعوم ثأ َنآَك

 رنا ثمحبف لتقلا نم, يلعافوخ فك ىف معضل نادلولا نكس متين اكقلا
 عراسلا لوقو لذ ىف ىا لج ةروس ىف ملو ملا لك هريبتيليرسبيلا

 هسااريف لاو ل وق رانفلا ىلا لاق باب نم ئالو غشا ضعب مذ ال عروصم ا ماوص
 عراب صح ئررص اضل ففاب نإ راوي لص اطوريشت ف طرب و سفن ىف
 الا ماسبلالاو لقث | ناربلا سرا نبال سج اواو دوسلاب ةرامالا سفنلا وب
 راطخاب ف ارت اوبوىإ تنص إىل ىف تن ل وف كليو رسما
 ومد إرترو اوراه اها ةايحا ف كلل نافل و لسع 5 700 او

 كلك قيا) كاي ةرء كل تباتر وكذا كلو ناف تسارخ وماما لوقت نا
 [ريفو تيلابمو متسجج ا ومو تم اكلم ربا تسوم مرتو سا مال توصدلس اب عيان اكن
 | ووسلاولاوأمديلا لسا علاكلا كن مهفيقاب مق نإ لاقيد نيته نايرجداتملاب
 صامل عردملا لبا ىفنف لإ يلا ذب و وتلا عرابسملا عم ةيرعسيملا يف يم ناكف كما الو نسال سل ىلا يدرلاو ةيسنجا ال عم ىو ةلرانملا قت إف لتاق نس ىلا مدمج ساسسال لوقو
 ريجشم ل نا هرعس سك بل مال ارسسكي ل وق عليل ك7 عوطل يال و هولك اوبال نا ردا توك نا دارملا ليو نيش دب اراض نسا مي |ريرضتو راسنا مت: ىيئاع ل 3 هلع نرا» راه ًااوطلايال ناد مر اسست
 وم نإ لاقل سو ولاو حرابسملا عم سا جرسردلا ف يتق ل وف 0م نيلامألا» كا |) ميسملا ثمحبتل ب هسا سادت دا (ث فلك أ سا سيث ابللاسوتفبو لاول منن ايس دهاولا لكاسيا مدس يزث نأ هسا
 ١ ١ د ىو اصص»» كاف ل تشلال ل دما لاف لتتم

 سل ا دلو سا نال مييجرتاب جن ان اتسميلع [ر ذاع يرلا ضن ىلا بارتلل نا

 0 ةرخانا

 0 ا 3



 ثم قتال ثم | هامل ىف نفسنا لو كل »٠ تيب ؤاودتداط اقزام ععرلا تدذ ىوماقلا ىل لاق مةبزنل رقد ىرب ازلا فالق در مرسلارب ثلا ددبادرلاس كم /دداينإةيسدافلاب زل ريفسنتل لق هل
 يار نيا يراشلا اهبضضو نيبسلا سحيم فش لايف لاس نم ثلا علقو يدا ةقروتلا فضلا اىداضيب هآرظن لدارل ىلي نينتفلا ةراريرارلتاو عيوتك ةدايز كلذ صروصقملاوووعسل ويا و[ الو نب
 ودايم طغت شر ارادم اد مب يعنشلا بايعااوفرعيلتما ل ُ ةذايزودازهل امزح لس ريلقشا لسا علت ترك عقلاتسم لب ك يلع صقل ذك و علم ى دا مدلا رم لاسركذ الو تالا كذ دعب لق هلك

 نإ سنك لا صقل لوث هلل صا» لئاد الار يس لح اوعلطإ ثم انس و عمفر ٠

 بو هيلع لب نأ ةاجل| ريف ميل آر قو مي لذ وف ساانإرترل و
 رزولابازه ل يارل هلل كرام دابتعالاو رغبوا رارخازاو سيلا سس حساب | صح 0 ل ١ د
 راس وقعلا ىلع تلا بس ملا ناقد ذولا لسعا ع نا نيو فانصملاريررقتى ارمني ه1 هه هدا

 اذب لاقى ا ردقملا لوقلاب نطل تبمب قبر نايبلل ل رق هس كاب ماركتس ش د

 كا ٠ افيفخت تفزحو ةوسكلا عملوا نيمالب تللظهلصا تلغى كلن لنا هيلا
 جرا:اماؤا نال اقر وصل | ىف رت مون لولو بل مك, سك بع اى افا 9 : و 7 9 3 7-7 م ١

 بر اجا ادار دس دان كارد رن ينل هنيننلهافشسلا قف شست را نلأب يق هليكتمىقم ىادأّذكأ 14 ٌتمٌّدىا
 بيصابكا دوما ورعلا ةفس اولا كلذلو قرز مد م دعا سرع ل اكم ورلا نا 2 : , 6 ا ّ 2 : 1 5

 ةرشع لقثمل داىلا براشسا ىلايللا سلوق لسى داضيب»« نيعلا قرز ا لابسلا| | نص عسوؤم الا م][ 2ىز ]ة.تذأم محب لعب سوم لدفورحيلا ءاوهىف
 2 لاقاملاعبتلضاد مايالا نول ىلايلاب ب ررغروبشملا نال ىلايللا ىلا يإ زداتلاب| | ارم 8 تاع 1 رو, 0 ”لالا ول

 ل ا كنه كيلعأز امكىاكل نش لكهملع عسوىا لعأذلا نمل وخنزإ يم هامْلَع
 سا دعاة لس اب ةركاوطك| | غل نييك انيطعا كنيتا نق وومالا نمعقبس لق امرابحا ءابنأ نم دلع ضقن :رمغلا ا ةقي نضر لال وتيؤشا 26 22 1 و ملح ىف ٍراوص)رفتو ررسفل رخال ام را

 2 ارش از لسا. لح تارتوقميلا لحين ايه ؤرلف ضر سنان 301 ل حت نم ءوكل لل ىلاعت نم عرابرتس ا مل ىلا لوقلا) نيساء ايئدبلا 1 2 لا اذ عا ضزق7 2 37 37[ ” ىو تى
 عارف طي يلب سرت د درس الدر زلال يبق ارسال. ض+- ناله خم ا مولع ءاسوازولا با لع ىف ىا ةيف[ن يختل نماليقت ودم يقلا مدي لاما نوكف يكرجئ اولا ل رشم تزن تامضلا لاق لاب | برت قال و همت مووت برو سزولا تالين ف كا ارق يرن نس شالا رمال رق
 كرا علا تنس بغارلا لاق لراكارلب اري ىاانشرلات كل 201١ | ل لبيبو نايبلل ماللاو ينو القت فو نيم نزلا, صوصختلا و ءأس ىف بعخلل ر مسغم

 دركذاذ لياالاراهخ مويا ىرو مفانلا عرط عر طي انعم لصاو متفوق اذا دج 2 2و 257 1 ماا

 !هنيفل ق هل اد هانم ىف ضار را لجو قتيل ءاعس و ضل ننسلا | ينمو نين ضكلا نئارمرجملارشحتو ةيناذلا نفل نرقلار وخلا قري مون ويقل موب نم
 ترض ضرار يمض !اهبرصا نال ب دزيفر هيمن ىف و بيطقتا ىف دارعضا و مد زيف ى ١ |ضمع. ىو 4 وه 71 00

 ناكل اوت عراقلاو لري قسرزي واي داقمو ! ل[ مد زيف ١# فانعلا فزعأ 2-1 دج جو ١ 7 2-9222و2وو2 لد ملص ا 0 -ياايندلاف 7 أمن]ن فناستي منيب وش ان مههوجو اوس مم و حاَو
 نصا يونا اا ضال لود تسل 5 لىقِيذأ أاقأيكسيلىا كلذ يف نو قيام |نحتامايابىلايللا نم

 قا ساد درل لالا هلا اختو قد لب اي نيد كر جاينرلف ل نولقتس امون هذيان عمل لسومالا ىف و ضافخت الوارف عرافآر اال قلا وتس! ضرالا ىر و ناب رامتما تأ 1 ع ام 1 ا 4
 :ءلااشسا لوقلو سدقم لا تيب ةز# كاما زن الا .ققئا رك س انلااوكدياى را م 5 2 0 0-6 ..كسإ :

 لك نم نولبقيف نئكرلا ضعه سأ ومو قرا موكل و "قرفتملا لاصوالاد ةيلابلا اهفسنيبدال قف ةهقلاموب نوكت فيكم هه دفطص
 ماظل ايا لول راق تيزي وعلا عشب كل ذو هأ ليس 0و كت يحس ور دعو 0 ال كم دسايكسا ردا بدا وص ص|طسبنماء أتاه نيش ايرلاباهريطب مث لئاسلا لمرلا|مقتغي ناب ادمن
 نا عرارلاو نزاضو) كيرلا ضرع ااومب ةقرفتلا مدكللو ةقرتلاوولجلاو يلابلا | ١ لارعلا تفس ا ذا مون ىا نيمو ا عافترا0 امم "لٌةأضافتخا يسوع :ىرلأروتسم

 ىلا مسا نيرا ضر لسا مل رف هلك عراب ليا رسم | اتسلاد لبرج ىئادللا 0 5م[ ا نسج ريم در 1 رب 1 ٍ 1 كا, لاك لث نإ ونس 1

 ملوق هلشنم كا توصل بوإ لكن نولي ماغلا ضر هيلع نرضوت تن ٠.١ لقي ليشارسا وهو ةنوبصيرشحملا ىلا عا ةلاروبقلا نم أقل دعب س ازلا ىإ َنوعُبَسُي
 ند ىدانج نع ل رعي الووكدم ل عروجيلال ح١ بيلا ىلا ادلل سال روكا مسا كحل م ْ ا ١ م

 2 ل 26 ىادلاهس ا مداوف) ل ممتاو لل يتعرش و اوعبتيال نان ورلّقيال ىامبع , الىا وعم نمحإلا ضرع لااورلم
 ار رت كلتا نب كد ناو(. سشحلا ىلا هاقنف ال لطوتوص اسقف ممتال5يسكا تاو تنس دز |ررصملا كلذ لسا اع ور ل شو سان وو شان لسا لت ال م“ 5 50000 يح 00

 السا نعم و نوعي ىف دمصملال فر رطقلا نإ ع ١ بسال هس ملت لش منمختلا هل 9 ذأ نمل! لحا ةعافشلا قتال نيموبادشمو لبالاينأفخا وصلا

 روم نمو لي نيب ام ماسي هللاال هل 2 لوقي نبال هل ىِؤرو هل عغشي نا
 ٍقتْدْحَو كلذ نوما الع هي نوُطيِحَت الو اين للا روما نموت امو ةرخلا

 10 ل 5 هلل

 دار او ينو عملا ىلع بروصنم نم عراك لب املا ما نمو ايتسمال) ىلا نا مناع ١
 الا لولا سلا كام ل عملا ناذا| نمسا دما نع اؤشلا عفت ا) ئعملإ و عروفشملا
 ليج و عقلا بصل و ب لوعفمل | ىلع ببوصنم ناب دسم رجا هيف هل لذا نم
 فزص ندبال مع اولا لرب عقار لكى نا ىلاشملا ول عروفشملا لكس هوكاو

 ”ذشلا انتم الا ىلع سوصنم نإ ثلاذلاو ل ذا نم ”عافشالا ريت فام
 اىطقل اشتم نوي نإ زوجسواذب هع لصون شس اورو فوزها فاشلا روسي
 ةفل ىد اهوفرصو ا زاب ”فل سو اب صنم ىدوكي ناز جب: كذيصو ا يشسرد دقن ماذا
 ررعسلا ىلإ او نايسبسلا يدر لاثال قل ىطرد مل وف هلسلس را» نيك أ م
 نماءاو ساشسد لهال لوق ىشردا ناش ف عخراشما ل قلبا ىظرو هسا دريك
 0 | ىف[ تعض ليل مقتل اد

 | كمل وث هل لمسار ريس ال اوم و ناع عم ةانعلا مدسو لذا ىا درج اسحاو 5 558
 4 لبا نال لإ رم ار ابتع اب دامس لاا زبد ا نر لد 4 وا بشل اوريك لع اسيذ ايف تبسكرب ف لكى م اهلا هسا مويقل الر االدابإ لواال يربا تايم ىزلا
 بزر يشن مالا لك تاب ناو راشسلا فاو كلذ مطس تااذإ ملاعق ساب ذايملا ولا لسا لظواداامبد مالا ناذ ةمايستلا مدي تارلظ | ثييدحا ينل لزل نوط ىا نورس اذ
 نامي الا نإ و تس اعلا لاسمالا نوربانلاملالا مس متت ليد هيفد مالشسلا هيلع دس دابأمب قدس هسا نموموبو) ف عطس ص» جادسح نم ضقنلا و يسم ف 0
 : ت”رادز) أد رذ طرشصس

 تاخخإ نرمل] و لسن لا» ىئ ادلا ابا ناوليميو|| بوب نان وردي
 اول هلل كا»ب عتكأس نلنلا تاوصإ ناد ما رقالا تاوصاإلا عمتسا ىملبالا

 ناو اهوشمملظ لمح نرخ باح لوو للاى وفلل تعرتخ وول
 5و 4تايسوف ةدايزس مل قيال 2 ٍوموهوتاءاطلا تَحِلْضلانِم]مُكَ



 نبع ابراز ركع للدليل لا ميم لع ونقل هومفيلررسسملا ذب هسا د اييرعمل وق هس كاب ةدعملا مل يضلل اىطلا مني نموا رهاضو ا نوي مو صن نبا تانسعن م صخب لوف لس
 | ساكنا لاق نارسقلا ىت .يسفيلر بن ىلاصتر شما ل لا نآر قلاب جالو مل وق هل عرود”اد ابتسم ا ًالئاقيا نارقلا مراد دكة سسا فسدمي »ا مل وق هلشس راو دوعسلا وبا دل و ى لا قالظ سكب مال نانرشببا قوط
 ّلايا كئيب لب ئاس ب كرمال لوقا ذب و نآرقلاب لج الو لنا و كلذ نشا هاف نايا ءفاؤع نر #لا ىلع مقفشو ىلا لاسصرح لولا نم لرب ايي نا لبن :رقيف لرسم وابي مالعسما و ةولصلا ريع ناك
 ناار أسلت ليربجج نم لا لوسر قلت ىف لكاو لي واتس نلايبب كيناي نا لبس انما لسا رقلتال ىفحأا ليد يحد كيني ىلا ضيا لبرلا نا ىلاستال ىب لب ال و لسد منعم عنا لبث ل مسإ) لاقرب اه نع عيت نا ىو دد
 لعل ذزعا نم حشا خي اشملا و اوفا نم ىققتلاب نور وما بق مال عب تل نارك
 ىف لاق أرقلاب لوق هر رو صد»ر خسر قلت لب ررطسلا سن آر قلا دا
 يم انضمي اهب اف ميتا كا ردالا وف سا ايلع ل د بر مل وق لك نايبلا مو د
 1 رس س دق بكألا ثا لاق نآرقلاب الع *لاقو َرلكاَرلك و و ءاؤناي رو

 لاك يؤب د هاب م هدرا سم بسلق ل هذ دفا ىلا درت اداؤلا نمر ملح 41
 سنمار عبلل سم ار ونك ةرمللو مو دايشمالا نفح لع لطيادبعلا سمن

 ل ةرايزلا بلط/ ل وسير ارم ,[١ ليو رين اومو عسل نأرقل اب هسا مل ووع
 السلاربرايبنالاو ىلا وا رست سا ىنث ل وق حك كدا مم علا ىلالا شس
 ازعل ربكم د ل وق هلشن كداسما» اولتفحاو فلك ىذا نايسلاب نو ماو

 دولا نينا لك ايزي امبو نييوعفبسعتف حلا جبرا رسولا نمسا لمحو
 هنأ خر» ىداضي هارهن قلتم نم لاع لوايزغوج والو عفم ب صني مرعلا رض
 رقوا هلو لش ىداضيت مرمي وأ خا نال بنما لكس ار رع ليفو لا مرج ل وق
 ورصالا لائساو (بعلل يلع نأ هقلا نمر وس عيس ىف صقل هذب تدرك ساطملل
 بيسأل | ىلع رببسلا نطخن م ار ليقار دل حسصقلا هذا فطخو ىلا بانت
 ناكدأ بحي ناكرل وث علل ض»» مدآ] سيلا ةوارع ىف ببس صقلا هزب نال

 اهتنالار قل هتداه لع نااار سفيل ل ا ليا ارممالا لاصتنا ميتا زب مضغ
 وطابتترا عرذل نسيفريال عطقشما نال عراطتن لل اسوأ نولي كا لس دالاو انس و1
 منسم ايه ول سم لج ىلا لو ةلط عترا» لل احر ثم عنتسما ١و نمسا نسب لاصعُن|
 لوي يلع لولد مم اروبا لش ل وعم ريل الاب لسو ف اكئتس الا وبس و وجبس نم
 هسا ارك ” رك الف ل وث هللس ىواضيب ٠ ةعواطم ا نم ابال ارسم ىنعم ا نانا و ريش
 هسا ناطيشملا بست ثيكبانولب نلا نم ابدا راو ارك اخ ال ريسصن وكيف
 (االائاو ىرعت الو ءدسجبا ىف ىد هايف عروجتالا فينا مل ف هلل كك ايجار
 دور لل ىف ايل او سموا ىف سم نأ اب ارح ىيذ ويف سما انسب ىلإ ىو
 ناشالا نافل لطرو ري ىلارومالا ىب ةزللاو ٌةوسألاو ىرلاو عيشلا نإ علب و
 هساالو فاك يافل لسا عراتخيال حداو دما ىل ؛ايشم الا ه زب ل وصح سا ركز
 اند لق ةلغ جرا" نافدأ ملا راو اهندلا لب | يلا عراتكياكلا نساك
 لما ربى رعلا د ضم ا ىف ةدرقتدم اريك تاس وبمملا نال بايشلا نم سا ىرعت
 ايا و ىرسلاو روكا نبت ىلاعتو داحس ا لب اق مااورنلاز ملوث هلال » هرتسي اع

 لذ عوج نال متفلا لباب ىرسلاو ليطع | لباد عروكب ) ناك ن ارو ونخا د
 سمج نكاس نعش مالنل ارجوضنلاو نط ايلارجأ ظل ورجال لذ ىرعلاو نم ايلا
 ةرهشلا رلخلا ةرجمل وث كلك ىداص »+ نطابلادرج اظل جو نع ابلا ورم اظنلا لذ
 ركب بس ماو دولك اوم ور لكلا لسا امها عاق الصا تسمي مل و دل ارنم لك نم قتلا

 الكا امل اهزع حنا لط وق ات بدبس # ا لا امإ ترض ل وف هلش ىداضيت
 : الاون ايصعل او يمثل ان سا هآربر مرآ كو لو ولك ىواص» ةرهشا
 رقىبلا نارا نال ها اي ذاك ساي فلا ادصا نارام | نال لي هاتب فل اه
 يقل نمبر ين اد ا و 2
 باف سا وول وب د بولطم نك ل شو ا ى وفل ق و دع ايبنم سمكس م | دارف
 قانفاز رجالنا مكاد انتم مأ ماقملا| زب رقت ىف كوب اذب برفظي ل كرم
 نييصعملا لعن ءارعإ نم ىصاع لاقي انن اال مالسلا يسع مد دي كو ىلا
 اهدا و داما كلذ دواعي قحط ايضوم لاقيالو ب ف طاف لاي ب ل طيب ل برن اك

 ةرسمج ا لاب رخل !بيلظ ثني ب او بولطملا نع لضخ سا ى وفخر وف هلم
 ىوتن رص ورسلا لوفر سس ا ثيرشسلا وأ مب روم اسملا لوا

 ,تلززفص عم ةياوذلاو نايصعلاب هيلع وعنلا لف و نبل نم ركع اذا لصف سوفت نم
 لاق سااطس لاك وث هلل ىو اضم اسعد دالاوال غيرت جو لزلل 7

 نمايإكا مدع ظساقلعم ناك اذ ابكت نال ةذكب نم اطبم ا دارج و مدل ساعت سا
 مم مرا ىلع قلعأ او مرهم ها وب اهنم نالكاي اهنا ىلاعت هلل قيسدقد رجا
 نيرون دكا نم اهيرخ ازال اهددق صفرو ايف شيز مب ل ابل ب ضخلل سمن اجا راذ
 ال! فونسلا لل ة رسب طيييال هد الوا نم افص نشيد امبالا نا وعيد
 الب نكي مل ةرهشلا نم لكالا هن عردز لا قيلعت ف أك اب تسلق نأ كساهترشلا
 يطعن نتمنا بسلسملال نا ملا داع نيمو ميركل ساعت تس هلأ ب بيج ا بسس
 هلسلل ىداسم» الا معن ريفم نكي مارس نلاب كلذ ساعت د سا لاق جحا
 باطما نإإ ني ضر | ىف روصت ف نأ سقلا ىارغالا لقا ذل نرسل ىارل ف

 فام مسبح ال ل
 ركذاملازنا لثم ىا ص قن كإ نكلعى وطعم كلو هنانسح نم ضقت معقم
 تيرا غلا نوفي تهل نبل نمد يفان رو فرصو يعن: 5 نارهلاىا كَل
 ًامح ءقحلا كلملا هلا اعتق نوراتعيفدمالا نبع روت نم كالو درك م0 نإرقلا
 ىاد يو كل نقب لبق نو هنرا رغب ى ناب لَجتتلو نوكرنسلا لوقب
 دازنمئش يلع لزتأ موف نارقلابى هامل نب برلَفو هخالبا ن/ليربج خفي
 نم لكا لبق ى يق نم ةرحشلا ن«لكايال نا «انيضدمدأ لاين عرقلو ةملع ب

 كيم ذاك نع ايفا حادبصوأ زي نان دبع كن دق و م5 سول 2 2 . 4 2 1017 سر 3
 ١ 2 هع 2 . ا 272: سي ءاورمرج من[

 ىلإ معمدللا لبعبو اللا يد نكن جلوباوهو سيب لإ أوليس م دإلا ولجسأ

 رة نملأبءاوح ٌكجسورِلو كلو رع له َن] مد اياْلَعَق نمريخانا لاك مدالدوجسسلا نع
 رصتقا لا ذرية وزب لا جرطلا  صصلاو عرزلاو ثرحاب بحت( قضم نر مكي
 وظن مهلا خفاف قست نار تا نيوز يعطي لجل نال أشمل

 سمك لصيد و لع او طعن امامنا نا مجو نا مسا ىلع افطعأو
 جت لع د دا َلِهمدأَ لاو نطيل يل س وسوف ةزجلا ىف يمشلا ازال ىحضلا
 ءا حو م دا "ركوة | مزالوهو في٠ 0سنا] كزيواهنم لكاينكرل يتلا يارلخلا

 نالةأوسأ نم لكىمسو ورد دورا بو هاف أ فم لكل ى أما وسأمبل ترف أب
 اراتسيل 22 ٍقرو نما مسرع ناقزلي| لحل نطمح قِفآَبو يجاص ءوسي هفاشكلأ
 لبق ولع باز ديز هير بيجو ةرجشلا نملكالاب 0 ىو برم صحو
 لا قشا ب ءاوحو مدى أطيل ةرونلا ىلع ةموارملا ىلإ هنادهى كده هتبو
 هر ضعي ماظرميور ع ضْعبِل ةيرزلا ضجه كضكب يجب ةنجما نما موا مكيبرذ نم“
 ميس نمت ىف مكي عازل مىفةيطرشلا نا نوزماغدا فام اّضعب
 ىلإ يرو روس نمو ةرنجلا ىف قمتي لو أين للا فو ضي ل5 نارغلا ىاىاره
 ثدي ىف قيدشو تقبض عمر سستم نلوم يدض ةٌسيِعم لَو ابن ةيمل نأ غل
 ين ىو ىلتعأ َةييقلا مون نارغلا ن؟ضرعملا ى ةرتصَتو رب فرن أملا باذعب

 انمى ديلارسف عرراشلا ناب باسكن ا كيد ل ولأ لوسر ورنا باتل لطم ورييشت ىف نور خلان اذسإو لل سرلا دع ةلزانلا بلا نم هريغيو ١ نارقلاب نولي حلا نم م تو مرادبو مآ ةيدف م
 ترقد كوملاد ركملا هيف ى وتس كل ذلو ب ف صور راسم اًييط أ اين :شيعمل وف هليل روب ىلا نارا كربلا تمئرما ىر س اس إ ىلاق ىرب ازا يسن لاق اسم آلا هزريسضت "سماه الاب أرقلاب
 |: ىا ةذص عبد تعمر يق عطل اسخن ىواضعرت», ةرخ لل بنئ اطل نوم فالك اربع اننا هظسافئاط إ داي دا ىلع كل اسمن اهيندلا ضارع | لس نو  حئاطمو مب حم اسك نال كل ذو ىركسلل شو

 4 ىو اصا» دبل | نع ضرسملا لوقيل لإ بس انما نقلا نم ضرعم ا سا مل ف هلل, يطا فشلا سوماقلا ىف ةلئض لاقي نابشمو



 خل ىدب نس ىربيد ات ولا ى ار فلاب يلع فوطح ب فو ذو لئس دل د ةز أرك دمر مثلا و هلع ويلاارزب لوا ىف هاايئرلا دس ىا بيطخكا ةرابعو إلا فسعبلا رزعو ايشرلا ىف و هل
 نتف 00 10 1 زير فارع 0 و ها ا احلا سذوخالارمصملا لع اف لات اكن يبو انعم و مزإلوبأ ىدتبا

 11 1 08 ىلدالا ن 0 مكررا لآ ا 0 بينا مف كابا ة يرو و ةرثل امااسكاا
 000 ا 0 هل جرار تملا ةاعارم اه ىف' هل[ ولي ى د دصم فرح ن ور ير وكر ملا لعغلا سرد صل ا ذغاو سار جم يامال لور نا

 0-0 ا رف 1 يانا ونبارك ت0 هوبا ل اعترشا كالزىازلا لكلل / 1
 ا عالم » ىربازرلا فس ال تاايلاو باذعلا مب

 5 5 17 00 0 مك 3: ل « 2 > سس سد , هلأ نر اج .: -
 !نطعلا نحومرر اء اى اا

 نيرا ل سال ةدسياص اندلاع
 0 راو ا ل صاد لا 0 9 0 8

 سس لااطولو ىا رلى ةفطع اهرب نامت د مضر ىف لق نا ةاهخد لل 0 وتحلل كاد شما عسل 0
 انطع اعوفرم نوب ناو و ىممولا» زوج الا ازال بالا كاك

 4100001 0 0 مل 2000 :جلثمو كِل كِلنكورانلاف كر
 : و هداول ضرالا ا و ادمالا 7 2 ٠ ٠ رك 2 4 رض ل تكلا ص قى 1 و9

 ظ 000 يشن لق وطترل فاو ودا 0 قئتاوربقل اب ازعوأين للا بازعنكتَش | يرحل باَنعْلو هيَ ِ 0

 | وورق ني هايقانكل هارب ا له|لوعغم تيربو كمرأب

 لامهرفسف ينمو ملل ايا ب ١

 ةياورل ى ل صم فرح نتي ةلا ملف نم ءل الها نخا نيركذ :امدادبسيفاهر نوما ثلا
 تقر رية لوقعل اود نل قا كمر ارب علوا 1كلو قو تإ نم عتامالىنعلاا|

 ا انبارزطألا» نلوقلا صاازب هآل افلا يب عروض ملوث كس 0
 م دعربصلاب _ ريب افلا فربصاف الماع مبءذعلا ذا ىامصناي بابشلا فد

 4 0 ال ال كالمج ال ناكل ةرختلالاحنح با نعلاريخأتب كيم

 9 0 ا

 ظ 0 .لصفلاماقو ناكىفرآتسل ارضا( وطعم هل بورضم

 نيم طلق ا سبلتم ىلا كتر لص خيَسَو لادقلاياب خس | هَ

 أذعلاو برغمل اص وسفهتاعاس ل بلاى انني ورصعلا ةولصءاهزوع 7 7 ةوجصلا ةولص

 |تاولصلا لمي ريب 00 نحمل او صعنلن عشا

 ساو لخديققونل طلال صوتو نأن للف عي ف ا

 الالد
 / 1 ىواص» ةرلصلابر الا لكي او ميج ابرمالا لب وجولا م الا ىف

3 1 
 دلو الار ,ىا نافرط مث لالا فصعنلا لواو لولا فسغنلا أوبن ىلا 1

 فسنل نإ اسم و لك فصنل ناز سد ارب ن اقر ىف اشملا لدا
 و ةرالارانملا يل سيل اءاعأ نور صعلا ىيو ابو غل بث ىريطلا لاق ول
 لوا هرامزلاويلوالا نطلاركر رطل دو برغلاو تلا راسنلا فارما
 ا ل اسال قاشنا ثرطلا

 ى دلو زو ىدباوإ 20 و فامتيعن رم الد ملوث 5 هلم ندد
 تسارث ماو دوبي رانا لاش«. جاما, فطوم

 هدانا وعر م نبرلا ىضمل بز سمن /عرارذالد عرف لات روم
 لودآ أبا! تش زلط اغرب هسسرتبار ف تح غطي دارب و تنذ م وو يبو
 بون ءاايودص | ن ا ًارجس جا ديإل وق ةللع ”#ندت
 اكد + قءابلا نبل افكت ل برصتس 1 اذلاو اوجد ب لوضملا لك
 فس :اايندلا ريكا ةريز لق علل جرد اكن ط ىرخا ابازعمو ةرم ام ظفل

 لوا لوعضم اج اوز اذ يطع نسم |ندتمو رم ل ناش لو وغم ا اردنا هيدا دعست صن ةويحاو 2
 . كسا اضمن زعل "نإ كلذو اه اوزا نمالرب نولي نا ىف اقل اغلا قل اثلاوب ةرج زو

 دردقتازمتسرلع لور عمل صفبلاب وصنم رولي نإ ىرل ثلا تولابلا كساياو ةرمز ىدذ | يل 0 04 ا ب 1
 سد اسلا لوصرملا عيوم نيمال د نولي ننا سمخلا مذلا لح ريصن عيأرلا ةرب ز ارلعج 00

 ب وقتل نجلا - دو نحن ءاريغل الو كسفنل دارسي كفلك كلمنا
 4 هسا ءريسم با م اجلا لوصوم ا ريمخو م و ي ىف راسا نيل اع نإ نم ثلا 1 سب

 ةلع 00 ايندلال ير زتناارفطنداب مل هلل لو ءاؤلا لاك ل اتلأيرعوأَي 11 /هنوياقإ سي تمارا نورشملاى ووو
 00 2 لص انكي فالس انا قلاع لقفل 1ايام ٠ اكو ماصاارا 80 5 و

 رايلا ص متو عل انور ىلال , نها لا | ثم اي »م ادانعوانس ع اك وأني تيل 0 | , "1 3 . 1

 0 000 0 ع ا يع -
 ظ را يول لأ كسو الا فرحشلا نايب لكن 1 0 كم لكوني لقوا اق رع و توفل لرسالة نوال سرملا كيم ْ

 متصاف رتل تايآل اسم 0 لااطلضاغ مه | قيرطلا ارواب طعأ نم ةميقلا فن وملعتسف هاوصت راؤرمالا يل لؤي رظتن ضر
 0 | ار تب مم يق / هل

 7 داتا لب 'ش 0 0 رو يا الا ؛ روس, تنام انخ فس بوح . يوسل وك الاانيداول قلل عر و وحسلا ولا هالصا راك | عأمب ٠ رهلأ 5 داما را ةلالضلا نس ىو ها ىررثو دقت مسملا يوععلا

 رف الجدد هز حض اوان ارقلا ىلا البت نيرا عراورإ بم انلأ |

 : مور ارق 1 ا ا

 6 وسلا از باوج نب,راعتسوا 0 الس لمعلا باص نرلوق علل
 وءلسل | لطت عا اعلا دب لع يدوأ يك مهيردن تت هطاذبو باو ىارمم تبرر بائد او ىئزلا جب :لرصوم ن و تازوكبد نيك١ ىف وووعسلاوإا هدياعلا رمل ىل الا ف الخ ةلوصتومر تعاثلا نوكز كو نومرملا
 الم للص سومسلا هرعلا باحساف نينا يب. ىلارصو ىلا 00 م امي اشم دقت ندب الف اسباب لع وكن لاو لوعغملا اذهب تل نزرع و انازوبم ع
 شو ىف معن سلع عفر لكل اهنا لاثلا دن /اعلاذذع ىف 9/ابلبق قل الاربع و تساي 1 ل فكل قس + سيدتج نمد يبص نمو ىلا
 تيك ت7 341 لم مافتسال عرب تفشي لاش ا ف ءاعبلاوا لاق ءلوصوم نوكت نيبتولا نب بلو بترا نم ب اىضاو سا طإ ارصلا سا قتضربخ لكى 0
 2 م ايف امس الا صصخ/زل فلذب



 راثل سانلا نإ لصاحاو نو أو مسا نو :رلا ويضل )1س حاؤصلا رجا 0 | سناب دارلا نإ لكم اقلا لسا ضب لع ءامما قالطا باي نس غال يداحلا 4
 20 دان ملوث ع 0 00 اس بس ان“بس اننا سل 5 هل ل ةدمل لاررتسبا ةدسر 0 0 0

 ا 1 0 انيط دليلا لضافلا د ابتعا ثرورماب فصو يت 0 اف مدقومو نآرقلا يدارلا كا عم ثيز دياي ركذلا لأي

 اطزللا لك ىر رمل قالها نعال يف لسلا ناف هلي :زتشندف موضي ل اقولو كيذا كا لردك يوم اهنمو نعت ابخاو صم ل فرداعوم اءانمو ةيوبصلاو كلل يدق با
 مث وووعسأولاو [ نوما ن:لاعربرلق ميما « 0 لاح نوبي ميل رقد ةررقمدق و ل بسال تماس سس ىواص»» بوالا روم سيف ا

 كيبلاورساوواد لبر هغ جرم نتا نال عن وليف كول لش اذ نمالاع نوب ناو نو 2110
 5-2 را م ا ٍ دلو دوا لسا لق ا اأو دلل انامل

 0 ة لئبوصنموا فوزه ثوان سكلا لاق

 عال نيلالا اهب لب «"”ميولَص يف بنيندا سانلا ينل دب ذا لمرور ماي
 0 0 حس >2 | مل كك جروب دوعسلاولا«[فنأ نحب لو لا ازيلباولاك بتفرج ولاق اذا عبس ةّيشعاتنشاواى دحاو ةحأم ضوةيحم ِ 1 ليمان نب او رمحا غض ورضى بل
 3 5 الا كلف بر 21 بكج 00 ا ا مغسل اقتنالللب

 0 هم تعيلاو كتم امل ها سائا] يبد 0 ا 0 اا '
 رس رب وم 9 ا ق

 0 0 ياك 1ك اق : 0 1 ا 6 001
 نع 2 درر : س وو :٠ ]مو 14 العا ثانضاو ىمايلاب 7 )ا م ا( ثرْوَضلاو

 اوملَظ نيرا زكام ول اواو ا اسوس ريمظأ د 20 0 الابطال
 ماي 4
 رحيل نوتات هيتس 2 1 يك واد ااووساوواونعلنب 6 ل 0 1 0

 23 2 الع ّمحىل اول لغ_او الطبلا 7

 ٍضْرفْلاَو ءلَم اىفانن الولي لم ب نا نوملع 002 ةزوعبتت ا ل لال
 5 2 ةلئررومسا اسفل را ولو امو
 ملة املا ىفرخإ ضنا لاقنثالالب بولا ةووسأأمل هوس و ا نا قيضحال ا ل

 011 او ليثو الق ايسلا ع من فوزف طر باو انتين
 أربف هل هبوط زكي ١ ١ أرامل أمم ١

 كولش لبكولتحل ةرنذا يمول ىفاها الدي ك2 تيفو هدأ قا نموبلا | لد 6
 ِ الغلة لاقل يلواصعلاو# ةفانلاك0 ولولا ليس يقوي نرايلوعش هيلا قا وساع فاما ل 0

 >2 م 2 انا ! ثا نم يوصف الاف هةر

 اسر اموال 0 نونمؤ دفق انما ات[مارييزكتب الها يلهاىاةيقنلأ ربوة راسا رطل ل ددسن

 امل 7 1 2 0 ءاحلا سو نون ةولرق ىفو قي, 0
 تمد ا وبلييومنأو كافه توم 120501 ليف تدل 3 5 0 00

 جوار صم لوعقلن ناشم |قلرصتإ و 78

 | نعم لس لس لسرلا ىأ دعافس لامع ريو اقيلصت ف أر ثااذا ام اونما 1 له

 0 سنن 217 رطدا فص قادرا لب ا يلع ا ا
 25و 2 نتف نين ل ختإ بم و نيذلا ىف باتل لبو را ديل نينا ءبصتن برا
 أير 1171 نيؤرسملا مله اكلها مهل نيقدصملاى اش نم داوم ألا ملذات

 كا 00-0 رس م ِ ] اولازار هلق د اه ةررورضلا هو خب و لأ و
 2 ١ | ىو ماوطل 2 او دىئان

 2173923 دبنمنو فالك تامه يب 0
 1 2و. أ ىل وسلا دياديو ري ىو د كسا ن رع لو

 يدافس رس نو ذيلرل :مماَذأ الهال تيرقل 00 ا ا

 مسوريذ ةمحن ماكر ام ل اوعِحااوضراَ ءازهتسا ةكئالمل ا 0 1 ظ ظ : مرازولا سلدب ال رس لس دان الاعا
 7 اًنامشفكلاب 1 9 4يب امو ةداعلا لعيكأر 5 نم يش < اانل:نارقلسلاو ى / ةلامولازانلزنادقل ملوث علم سم دارا 16

 دوصخلا در ا 2ص فدل نهدي د تارلكلات
 72 2132 ترفل ذاداتلا 7 نينيش لمت ا ينيسلأب اول كالا

 ام ليثو راتيصر رق شيف هسا رك ديف نار بلا رئدلا شيلا طن باتل لق ع
 قفار كا اد كو ليرد ا
 وقتال نق زاسر عر يأ قاب بسلا و أي ف ليو
 .رزفا نم ذيعاضت ىف ف لئاتلااو بالام فس سدتلا هلع مإ) سعب يف تراك
 ل عراد وعسلاو لاو[ قدؤلاو دب اسلا عرراوقلا تلبي ص لارج او ءلاوظعاوملا
 ظ ماس ىذلا اوه ورمل علت 'ناطلا ةسد سواكن رصخ نت

 #11 جرس 7 لا ل يكول مع ل اصينس لانا 0

 رق كسرت فالك َةَولا هب لب ال لا ا تازولا
 هال رأي اا تس علام ناك 7 ىب و روح با ىف تلو ا ةيرق نو 0 00 0 ءصلا ويس را
 17 اقياع برج 200 0 /رالاا ررتسم 0 !اللا تل اًهف ومزين اواوبربو أودت سم الفرءابسر ريل ترن تن كم ذم اسف وول هيل

 افلا 39 هما نلعب كاسم ل |” هلل ىداص» مرلل ادي ءحلا تن اقدام رك | زل فيقع ع سل ا 0 / 0
 ان 0 ياسر 2 عمل مانلا بلوق 2 را نملئازلاو اس افتلو الا داما لا مل 0 0

 اللا وسلجاو اوجتروا ٌةدباشمو : كسلا رس ماب لزنو ياو رجم دف نوت رطعادكاسد لمع لادا از لامي سا نو م مله« يامل الش نأ
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 | ةردف:لع ارب لرتسلاب انيوصاشاو بعلو ىرلل لا فانصا نم ايينبايو عروضوملا داب ابو عروفر لا فقسل اب انيوسارو نعمل او (تمّتطظ لع اق نمو نيب الو لو تمابالورلوا قوري لحب عللا نيبال روف
 | هريقت وز ابراوجةيطرشميف نا نعام اف [نكح الوتد مدقملا لضيعن عي لاننا ضيعت ىشتيمو انول نم دان ذل لوقو مرل يبا وج» 1 ذل ايدراول ل وف لس فرادس انتج قست ا لعكس او نحل ىو برب د
 وز نمل وش هكلس »يو يبدي عنانالا ل خشم ىرللا بغارلا ىل اقاوبل لو لس عد انضيشما هدرن زو قلرعب هذاك مدقلا ضيقت عني ل تلا ضيع [تعس ا ىلا لفن ل نك ل وقب تاثلاراشاو هاتددا
 نانا لااببراشما هادزرث لوقت 0 بكوب زيفملا لفخإبو رماظلا لب ترلق ىلطولا لحن ةرر او للاخ ارا ىكىلعولا نلال لنا لدالاو ىوخبلا ىلاق ىلكلا نكيول ايو نيحاو سابع نب نروثام ةجو لا لريضت ودا

 كاز ل راعتم از او كه سا ؛[خمديف ملف حللر مس بل «[قرفالب تجد ناد دلولا اذعا لائسال اعتدط ا لغس ىبتلا حلايتساو ةردسعلا تكف ديال ل يحب كلا لا ةراطا ممالك عدلا لارا مف ان ولكنا وجو رش
 ةيركخرام هلا للوم ىذلا غمدلاد قرم ا ةيالصل مراسل ار يعبلا ىرلاوجو فذقلا

 خييف رو يف -ؤلارمو ري لاطي الاريوصت حر ورلا قوه ىلا ىووملا ها نس
 ذب عبر جوو -ايكتساف زاج اب نكاد قمل هزم كرت ام“ عس ءلوقك ب ضنلاب
 و بطلاب ارو باصا مل وث لكم ىداضيب»ب كا لع فطعلاو نعل كلا
 قابل ل 0 اضيبلا
 خمس ىا مخ ا قلاسح ىلا ارسال قلع وفصل امرأ ث لتس ١ ورا
 0 010000 ثلا نوفصت الا نئرلولا م
 طولا ل سال ياولا ترو قو صوم م لوا ىذلا خيب تولت او عيررلعم
 كرايعاو بازار اور لاقي بوذللاوبورايعالا نأ ويحلل مل 05
 الييولل اللا لعاب لوك ا ليا باوج ادب جشم اف ازا مجول ف لس
 نيب نحلل | لاتشالاو لاسر كوبين تل اللاورسا سلوك لد ارلوقو
 و نعني سلالات نراك سفن عجضأ عنا بلاد حبست ا
 اعازءاص سونا عتب ربل ذتشاا فلل ذل اوفا راسم رقد مايقلاوررعقلا

 امرنا ىعل نيرون دل هلا نود بنل سيئا بعلل ثمراعلا نيشلاربع لاق
 سشنشابمب ”لاون جطالملاو ثلا زعل لغو دال اللعاب لاق

 كل ريطير الا ةزمبد لاقتسالل ل تمل و ث للم + لك د عردرلا نبل كك الفال
 هل نياك سراكنالل مارغتسإو لاقتناارن رعود لل دقم وطقم م! نا

 تبا حمو عفا. اسس لجو ل فصار ما ليي لالا نم امل
 :ءزصرف حب مسالا ءاشاالا لوك الط كبه ذجا ل وعغم فاش ننول نازك
 7 انب ءانشتتسمالا موهبفم لال هرج اتعس نول نلا حرمالد اب دعنا, لك امبرارعا

0 

 ءايشالا ٠«براقأ ”

 فاس درواندابحنيدفانوانت لق لكنيلاد لب نيذباع0 نيمو ضرأَو
 ى نيعلاروحل نمازرنح نمل نعل لكل رووازنجيوز نهب ايرون
 نآيالوسلاي ضن فزد «ديثملف هلهفنزدلاكل كلذ نيِليفا نإ ةكشلملا
 يوغا يهغامدباصالبهلاف غمد هاذاَقِفاروهاَذاوهيهي هم نيفرفكلا لاَ
 وا ةجيوزلا نم هب هللا 0 نوصي ديرشلا بانعلا ليلا ةكمرافناب كو لتفموه

 الاربخأ دتبم ةكئالملا ىل ةَدْنِْسواَل ضُئاْلاو توها ف نمل ع ةلوداولا
 93112 نيب نوعا نو روختسرلو يدب هارلي

 د0 اوال ره قسالل لب ىعيزوآ ل فش نءاراخشيالانم سن ايحهنمويفم
 واليقوملا نومي ىان َنورني للاى اوهأ ةضف به ذورجحك ضل نبا
 ةليخ ىا كلاي ٍضالاو تاومسلاى أت ناي قوملا يي ماليا وكمل
 نئلأولل رعت نع ةداعلا فو ىلعمنريرأ لاول دهاشملا مما ظن نعأتجيرخ أرسل
 اي ىسركحلإ نيرا قلاخ برو ةيزاتنرجسف يلع قانتالا مرعو ئشلا ىف
 ن0 نو يلو ضو لعباس غو ل كيرلا نو ب هللاافكلا ىو نوف
 هراواه لق بوت مايفتسا يفدتلا اوس ىاىل ادت نود نياون تاو مهلا عفا
 مالا نمو نإ فلاوهو ىنما ى يبن نه يلا ليبسالو كلذ ىلع
 انهما هلا دم نأ روف سيلوفلا بتكرم قير ليال ةوتلوهو
 . نخوض رع مف هنلا ديحيوت ىإقحلا نومي مهر ث لب كلذ نكنلاعت
 :نونلاروءارق فو قرون ل وسر نِمَتَبَق نم نط آمو هيلا لصولل ظنا
 .الر وة ناو اق فو دحوىا نر ولبعأو انك[ هلال ها ويلإءاحلا
 دان لوقلار وقيس ةدالولا ىف ردي دوبعلاو ارزع 0 نون 0ك :ًيوروه لب طن“
 ام ىاوبفلدي مودم يأ نب ملعب دعب ى 0 نواحي رم ب مهودل قدعبالاميلوقب

 ميتا اند الطير ارنا ىلا و رهتلا نالطب نسل اقتنا بارضعا عيل رتود نماو ذا م ايي نروطو هل حفشي نا لادن ضير نمل نروكع شالو نولداعردهابوا
 لسن مل لل كداص ابوي ف لإ ب لت 5 1 مج اك 0 سلط "ع
 201101111111 زل ا رسلباوهوةزاغ ىا هللا ىل 4و نضع ارحبو لقي ناو نونا ىا 0نوفْفشَم

 يت لزن ل نازك ااولاقورلو لملم عرم يو ايلا بتيللا ىسهادع اسجد
 داعب ربع ف فل ذ ع اذ هزف ثلا تان كال اواق شت اخ ٍ 0 1

 م اطلاذاربلخا' تا انم ايمن ل والا يلع قتكو لد فتارازا ناسنالا كا نيم عرشلادع اوثبسكيناو هدلو ندي ناشالا دبع ركن ني برلارزع فلختل ىذلإد اجلا سيلا ةداللا ىف انت يووملاو ملف للم

 و١ ل وصرلا رثتتاربثمط ورش ارب, ف لصوللو ىشركلا ىفد انك ](قلطض اهضلا ميل
 ةرق اداة اهرر اعجب نركب اان دين لا انرعتيلوي ناب ةرتلا ير
 ب انثتشمالا حو اربالاب فصولا عنو دقو إف سلع اره وصوم ف زميل كامو عب
 د اسضاتا نملدبلا ل لالجب ا حيرت ن ازويزلو فصل يف ىف درايشتمالا الإ ل لالا و
 ةوا(لوبم ناكول ارت تكس اتبرالاوغلا لبا لاق ريغ هس امل وث هلل جرر» عملا
 ول انالر انشا نعمبي نول نا زوجا امدسفلا اب طاذ وج ىذا دعاولار يفق اهيروما
 يطل بحريني و انادسضلا سلا مينا اذ كل نحمل ناكر اذشتسالا لكس انلمح
 بل ا ايبف اكول ءال لاب ذو انا لصيالرشلا جبل ف كارل نغم
 سااتدسنل لأ ةلش المس | امم زالداسفلا نكد اربتسشلا نكي راو

 .لكتراطتوإلا ىف تّضفاو )اان عاثلاو فالتخالا ص اريزعب نولي امل انلطبل
 نلائتلاىا الار رجول ل رق هلل ىداصيب م دع تقو اوت, ين تذل اكن اورد قتلا

 رفا العا ليف ل دراطتلاو تالا كريب كلذ ليلا يد
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 تان رار( ياقوفلاب ودا ل يناتلابو هلل ن وللي يلا سانلا ةليجل ام
 :بستناد لاب اق بشت ازيا اورو 0 اقيصتخ“ نر نورحش# -5ملهااينن اله مك اا 1

 لل دلل دا تلاواضلا رس ا 0 م 00 ا 0 0 ايضوط اجا فولوا عنا يع ك نب قوركشا ىالسرلا

 ؛ 001573 ضاق (قرحم هتدارا بس هتفرفخو بوببل

 صلاح ريل ىاطش نللرو عرصلا لاذ و افلإبة 7

 عفدبا ملعب ل السان إلا رم .نينرارسا لان

 طال انف انعم مصاب ور 0 ءةلك
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 ناب عرض نوري 0 اجر
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 ىلاشلاو مارق لعتسا باب صا جوا سلخ ل 2 كا ىف 9و هم

 ' | اهنا ارلااوعطقن ةقلعتم ابا ثسل اذلا حما يلع لد ناو ب است اينما
 رب ثترحاشا ىلاشلاه,ا هتبا ترحاضشا مهدها ن أرجو تس ىف صنأو نوعترب تلعتم
 ءرن فدزو ءاادعا ناجو(تيج اذا ىف قل! ادا ا بارج سو ىلا حبب
 مذ هس يت ن وسع زم لس هر هررقو اسم و اياولا تن نكرولا
 + تءايقلا موهنى لو زال مك جر عراخشس“ا نال مكر عر اشعال يا

 ردت اياهم ومستقر رشم س ان الاقي الا اضم سل اذ اهجدس سا مل وف
 دس ىاهأ ةءايقلا برت تألذو وو لش ,” وريف بيلا نع يوجد
 م 2 اع 5 وكلبي لالالا مالسلا هلع سمان يسم ل و
 مسيل لم مثلا اشب تسيح مرت لت حن. قاع اك طر عا عتشما ليف للا
 متو نرلا لسن كر قب ) ضاواشا لوقي فمان نع ليبالا لفي ارم
 لك روز ضيق اطار يطا ثمعب تلال 00

 تو ةءاسا معن, يل عف ' ضرالا خس نجر است سانلا راش قو سو نضرم
 ةقيررشلا 000 تزنسملا نك سس ندور و د رتزفلاو اىراتمرم
 هدف ىل الا ينمو ّيسينرد نولي دع اسر دقي مويلاو موي دقب عما وج
 مسه[ صخاض ىب اذاف م رك هك ع, ةداتسلا ننس نم لاسم ةرشع نع
 رقرمأدشب داصنإاو مدرج صخاش و حصتلا ريب نا دونب الا وم ٠ امب دعا نامت و

 ىلاثلاو نيترصبلا بي ياذبو از ارم ليسن لا هنال سار لأ
 ني وكلا بهي شم ءانع ااذبو ريكا رسسدسربخد او أ هموم حصخاش روكي نا
 ناك ه1 لما ةرق ىف نانو للا لك اعلا ورغملاب سفير نع تعقل مضت
 ملأ حل م يف مجاب لوب نع فرحت ناؤجالا ونس سا ةصخا نلف هلش
 عصا هدئارزاب يس اذلابد ريع عازار اشو هرصب صكل اوي صخاش
 امبو اصوختو ءارجبا دانملا م ايارخآ فيل صي نكارع لا بازق او سلامي ليزا

 تاؤتلا نا بارجاف نيمجر اقم انو ن او دب الر ارجبلو طرشلأو عم ايلا م ل لصحايغا
 0 جرد وس ماسلا ىو ىري لييلقلا |

 ديس اهل ايار هرقو ل و »م لوصوملا سىلاكا عئوم وك | داما
 ةلمت/حلا ننولسو ءايلا و , ئازلا 0 8 ةلل در 7
 مكقو ىلا ا ديعرلا و بةلومب و اغافلا ىّلكا ىو اعمر عتاد ارلا مد

 0 ا ١
 تالذ فيات ملق نأ ميت نئةساإ نو دعبل وث لس م نيل رز لفس ىف
 دارلاناب بيجاارم برقلا تشي دوررلا د ام رادالا ما و ىلاعت لل وق عم

 رست وقتو هكرانملا لك ورهاؤا نيسرمل ١ ناف اسبملا هابي | دعب نك نو دعم
 رمال وق هلك ىدامس دورولا ل اتييالإن و ىبأ افطا دق كرون ناق نوع
 نم نوسمعو ارا لع ازلا ننتصر لالا عرفلا لسسو هك علابر موي نا
 د دانلاد ناني تيرملا حر ذي نيكول يلا عرزفلا ل صخب اهينم خدر ا
 نان كفء ما لو هلل لب“ مدقتام مااذبو لا موي لاو اوت ل
 امتي شلا نضر سابع نبا لا يلا تعفراذا لارعالا بتل ى وطي اللا
 وجو ويضل ب انللا نصوإرلا نا نصي عم دنع مدآن با نسل هلع و
 مل هل كيا, ضن ىر#ىتيب ىلع دول للا يعل ةديلا :ماللا» لى عم
 | ىلع لحب ولعل نعمل او ىلع نحمر ماللا و بوتكملا نت باتكلا و ”نريجغلا لك وا
 يللا عل نبل دما صا باكا ةباحكلا عب برك نب
 خصم ٠١ ةباحألا ذعكب باتسللا و لعلا ةقكي ماللا ىضاقلا د ىرنم لا لسد |

 جاتك ق ايوطس ىوسم ضو ةيوستو اهل شب |تسكلا ليال راروطلا ىطلايط | سا
 لك اماو سا 0 /كمسللا ةرم يول ظ

 و صخب و بيطأا ل لاب شك ب اذللا ل ماللا»١ فل الان دافالا ير. 5
 60 ين كلذلا انزع ةارع ةان "انا نوطي تانيا كا نلف انادب ا 7 و لس م دازالا ل كف لاءانلاو ف كلا نيد ءاتلا أ » فاكذإ لين رق ايلطو عمج لعب اتلاو ف اكدا رضي اسألاو
 لوم ظل داو ف الناب رج لكى ف اربلصو ةيردصملا اف (جلص ان ادب و سا يددصم امو لو 0 ىواص ” باش رين لوالا قولا ناوب ال عما و ن وعقول ءؤرعلا ”ذ انم ١ نمر ىلا <ذ انها د قولخأ | نحب
 هسا قوجتي ل اس اوتو حو دما: سيلا ن وركالالاقو ةدئارنال مل سس وس لبا نيووجولا لس أ مدسصلا نم هيون ودج ولا ىلإ مدسصلا نسوان ذرب اره هال انندي لش“ ةراوب نلف لوا ريغ خل او نابل ب
 , ذب ىف وحسب لاق ايو دسرول ست نررثاىا بري بورض ب اب نير رف ذو صدماعلا ىف ىواضيبد يرض صقنو نينا سار يفز وق ةس « نوجا الوقار مارحو ءاررهلانيبلا ماجر مدع ليلا عسى اانا ندوجت لل

 + لو نزاغ» هرب نويدصاراتلا نام يرع قررلو نوم الفد ان نريماسم ابل ىرقا تيم اون ل تاوتلا كرف ىرخا تيما ىف تيباول الت تلج ران نتسسراوت ىف اراعح رف ظيرانلا ىل قع اذا خل

 يع
 كمال سال ةلعوا نهد ل خرب نين يح :كنالل نجل ننال

 ار ولبع ووتر اذأو ةيزال لاس راو أ ملعاونولت نا بجي, نوبطا علا اهيامكتيد

 مهو هيف يفلاتخغهلزيذمااوقرفت ى كوخ هرم نيرطا زول | ضو وعقب نورحو
 ٍءويَصلار لمت نلعب .بزأ ضف ىا 0 نو عجم نيل لضمان لاقت[ صنلاودوهبل فاول
 يلع يزف هيتكي ةظفتم | مان ناب 0 نومك هلاَنأَو ةيعسل و جى نارهلالك نمووقو
 قحارندلالاوبعوبعنتمى حن وعرة رئادالوبم ل هاربر كلهأ يرق لف زحو
 نآمما وة مهلاب وأو مؤجر دي شن ىيفنتلاب تضف ذر هنؤجٍ انسمالةيأغ

 سس سسوس يو هه تلا كك ل ا 7 ا 92-7

 بحل نيزمضو فلا بقل واه لس ى افا ضم هلة دقو نيتلييقلز ارمجتا
 صمقلو اذا :هقلمو ىلا بوو دوب حنو نيش نفت
 ب ع 3 رب هلع ا. و7 يم ) تلا خا ص 0

 اث5لفانككلهارْلبَو ةيبتللابنواوقي تر شل كيلا كلذؤ ماو نيل راصبا ةصِخاَش
 هع تيت ولو امر - لهي ككَ] لسرلا نبي نكتب: رسقناب بولا ليموبلا نه ندفع امندلاف ها 261 اسر نضام ٠١ ”تاحتت انام تان ا ميل ل

 0 2 5 ا .
 ها با 200 را ظ 52

 نودر 18 ملا : دوثو مم برصخلان وال نسيريغ ىلا نود نينو لبعت

 و نيدبأعلا نمط هول د الهو درو بهتحن|رث هيلا نااار يولابف نولخلد

 ٌر] مرقئاد.ظنقم لكربانلاؤمهف :ك2اللاو يسم اوردر رع عترلانبالاقامل لذ
 2 2 را

 درا قلد 0نودح وعلل نةئمفلاَتبسأمفا اينو بع ايو
 م0 نولوقيروبقلا نئتجوزننع كيما مالبقتسرُفلس ةرانلا ىلا لبعلار موب ناو
 مل ىف لقمكذاببوصنم ملينا فصول و كرتون
 :ويصلا لجسلاو ريا فاللو هتومرنعرمدأ نا ةفيبص يولي كايمسإ لحس

 نقل لوأبائاعمب بيكلإ ةءاوقىفو لتعم لاو هب بول دعك ادكل 01 3 ص 1 : 0 ملا عسر! رج معزا 7 ىوطي وراق“ 2م
 م

 ارعو يرصماوو لو (ىلا لئأع ةرامظ ل يعنب ةقلعتم فالا ممارعا لعباليِْر م لع



 ملوث هل كوم انراد باشلا هاب دامملا نا قب نعم مله
 ء او د اشعتىلوق درع نعال دحجا ضرادإملا سابع نبا لاتد الهنا ضا ملف هل

 للاي ه[ةيافكل وف لس + ريغ د ريما ور وعلا ىلإ سار مل
 حبوا ةمراو ىا فاطم تع لل ياو ةمترلا سعبرطج نا ىف فلابم ل

 الا لوق عكس, مرا ذا ف انعم ان ع لشاب او عمترلا ضن متل فستلابم الاع نولي لا زؤكو ل ل وعضم م ل مت لوو نا

 اا اشم مث تعدو ازبو نرسل ايفل
 | لع بصب ناو ةيمصرلا لجال ىا لال وصف نومي ناوي

 ينور عمتروب نما كى لغم ١ ٌةداعسلا ىلا قلك ا شرم اب داهذ ١ !ثيج نم اضيلا
 ه[سيا دصوالا ل وف عله ىداص» طقف ايندلا ىف ل حروف فلن مد ىرخاو

 كسا دباب لاقي رك ذولا وتضم ارنا نم ةوخ ملال اثلارصقمارسفم اركي
 وصلامت لوالا نارصق آلا هذب ىف ب اببشلا لاقو تن ادصاولاب لالا ص اصلا
 مهنرعت لدالاو ني ادصولا ل رشا هيفرصق ىف اثناف سلعلاب ىف غلا و ن وصوملا لع
 فيلد يلعر رواو ةيئادصولاب لالا ضاصمخالا ىلا ىعوب لل قحملاو عبئا رصولا لع ىعرلا
 اسبر هرعت نم ناب بيحجاو ريف ةريثكر وما سلا توا دقو من ادصون ا لع ىلا عقيل
 ملوك علف لت ىاعدا رعقو مف بذج ىف يلا روع وادع امو ليصل لحل |
 عنو اى نس ةزاهالاب ملح ولصا ذا لحل قب نالا نم لافا نا يالا برا ركل
 للام بر مل ف هل ," ل اوفا نم خو ماعلا نط وجب
 باهر ك اب دارلا نا ىلع لدي و بداح بارما سلو با لاو ةيوقعلا برك بدار

 بول ولا نإ ىلا يب قلا ىف ألم ايظلاوا باذولا نيدوقب ع داشلا حررت
 ءلظ بح ولاول ار رايسملا وفد إرلا نا ابي انو رسإلا ىف و اص صن مضيق
 »” |هحمتشعب ىلال ملم ايسلاو غرالبالا ىف قرف ملف اوس هس ءريفو ميجونلا نم
 الميل وق للم مرتع ىذا بركب لع ا سا لوف ني وتس ارل وذ هلل
 ىف اذن درك لاقى سكعن د 0

 ىردا ناد مل ةلطر, 2 ت ١ الع[ صمت ىعلاو ىراىلا تنم

 0 18 4 هنكاسإايلا لارا لع حسم اعلاوأ
 7 ايس بشنلا ىلع تعجرخو نط ايلا جم رلعل ىردا ناو برا ىردا كاودرل دا
 أتم نولي نا زوكن درعرل امو ىرداب بصن لك تم اريغتتس الا ءلخجا اد تاضالا

 يلابرق ا نال عبدا بمرعتالعاذ عقل ري ناز وك هلع ف وطحسو عرش بت ا:

 نعول اب لكل است ري يفضل نماللن ا ئيذانتلا ب اب نين ولكن ازركذسا ف
 بادى لا ىلع ىاريلع ليشما لهل وار يف هلل جرم نيد حملا ثلج نم

 برقلا كانب» فراوتملا برقلا انسب داما نال روسلا "كاف كلذ فلااقيال
 1 | نءلال» جفن الا زمزالا ىلا بلاد ا ل اصت شما ىلا تبشلاب
 زر ور عراردتسم رك زر يخ ان لن ىرداام ىا مل كددإ ا

 لبا ئرصولا عرتم و لوق ىلا ذب درت يق لل روعسلا وبا + نول فيك ظني

 كسل عاتمو لوو جو ىفاشلا سمو لوقو من تشر ون ل اوم لو الاد لا لال
 لئفوطس عراتمو لق نا اغلا ة رابع فسم و نك دال ىذ ىلا اله ني
 ل [نوطعم ننال سبح نال ىيرللالك ىلاشملا سمو لق 2س ل نيضيو لعب

 ماقلا لى الاف اعطق ىبرلل له نوليفررلع ةطلسن ولت اب ال وهمناكو ابرج ظ
 رج انو ىط نيك ا عراتما ذي و هر دقت فد ذح أ تيرجت راتمد لق نا لاقت |

 مسأوق 0ك. لم لل نيف ف اتسم جاهز نولي ملل حرت ىلا عراتم مباع
 لهتةءارق فو مل وق علل كام ب عووطخ حريص ىلااعاتم نك ىف ذل ناف كرملل ا
 ملوث لجل ئداص» اقم نر ابخا ةمناشسلاورعا ىل الاف اضيل يعدم و هكا
 وب زمف ل و لس ىداص ٠ ىلا دعال با ذعلاو ىف 2 00

 دل ن اكل بدع ايا هي ما لوالا نيمتتو ن/ل طع ماكل ىل د / ا دع اور ديب
 ل نع ب ابنا نايدرصاو را

 دعت زفس فورت يبتسم سيياسملاو لا بق اع تن اكد /:دوصق لكم ل
 00 ا ةلط نال مب 0

 لع_ ىا ن ونصت ار لوو ئاعالا نم سلطت ى ذل سا نادتسسلا لق

 كع_ربصلاو سلا ىلا مالا لور شلل وسرمادّقف سي انلاب هس و لك رغصو
 تاذب نممتدايآ تسلا لوف السلم سمير ىلاءامبلالإ نست تعال ليتت قاشملا
 يقلع ل قو و ع الا بقوى ٍ عل روعسلا ولا م ديما طارص ىلا ناصح
 اهيا اسابنولل ةئيص دءاسلا لا هك انياف ابورخب مسمن عولطدنع اهنا ناد
 لل ذ زي نب | نيو تلا مدي نك نما نسكأ نكد بسيط ىل لشمو وعجل
 ةفاسلارقرل ف علت سابع نبا لاق ار يظالا ايبا ةرود ىف اح ايق ةءاسلا
 راظظإو سفن حرقا مول ىف نوح ارا ليو ابطارثم] نعاربال ةعاسلا ىلا اين اضصاذ
 لوالا ىثرقلا
 او لربلا مشا

 ل
 فلل ليش

 رو اك دنلرب هساوزإ جراع ذا عرارصلاىف خاعزنا ل و لس لوم ىراكس س اننا

 عقلا حيرلاد عانسإلا لاح قليوب حضرلا ىرشمترلا لاق لوبا دس نكح
 قل مهي لاما ملاعتركذارلنم داذصد دردق ف ىارشاى لو بنر : لح

 خر # نيرخ كلذ ناي ىاثلا باعاو ةرخألا ىف كلذ نس الو لع او طاقس او عض ارا لوب ذ رقم
0 5 

 يرون نازل رعب خرجا ث لقا مدي موال ثها لوقي اه فرم ريعس ىلا نكن ايلا رفا
 ظ 0 و را ء :
 اذا سيل هيما ىلع ماكل نار ىبحنا اهيد رق عاض» الا لام ىف قلى لعفلا لق ت1]1]111]ز]ذزذ]ز] ]| ]| ] | ] ] ] ]ذم

 نعال با عضرت كا ارب أغ
 هلع لك ب بذزلو كلذ ىف ا. ا كلف

 اضل وووعسلا ىلإ ىف صامل ةاروتلا /ذلا نسدارلا ناورسسمألا لاق هريفت حرص ظونح ا حروللا تم دارما لا بلل ما تجب
 رافلطا ضرط ىو ايندلا ضال شضرالا نمدإملا نورخألا لل اكو ءاشن فسيح د نم[ وسن ضر الا (نشرع او هدعو انقدص ىذل اسرار

 هزتصرالا لو ©. عبمرفاسملا عرالبل ةيادان نرفلا ؛ ياك سا تفل » عراف اذ
 ىلاةراشما صر مل كلم عر» ةادمج هضرات اانا سانلا اهي اي ثيدحت قد مار
 ترو لاصيتسالا باذعو يساو فما دبس عج رزال رف اكو انسومارج ان داري ىا نكاد

 ههه رسص ا هك 22:
 ضعى زل ابسكلا معجون رعب ني تلزامل ات اسدكى اب اركلا عروب قاري نه
 ناله فس كاص لكفف ما توك ضل داع رت “نجي اضن سومان
 هج مر دغاي كيس هةر طاع نويل جل الخد الم
 رماذ ىلاوولاب ىل نحو لقسم سل ىدبمن) لك كب نجلا سال 0 نيم

 ! ايفل نينا 0 : هلل هك

 ل وأوسع يلا يمكتملع امكن وأَلعَف كا ذ نع اولوننإقرمالا
 ٠ 20سم ديبلا ينل راي ناو وبقأ تلوكود:دبتس ل كيف نوتشمو

 لعفلاو لوقا نير جلا عب ىلاعن هناا اسما ع :لقشلا :ميقلاوا بازعلا نم
 ٠ أي ىذا نووسلا ننوريغ وتل 0 نورتناا ية اربع نه ووكنم

 ضال زج لإ مينغ ام ووكعنص فيكى فلا خا ةو اقفل يعاد املا
 .|َنلاق ةءاق فو لك رتل الحب ىناثل رسلو لعلب ىوتلا لوالا لباقما ن فووكلاج ا هلع
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 ءلتراقأ

 نانا وبال نوداقنم نواس دنا لبق نينانحوالا هلالا

 بازل نأ يب وين فمي احب با نحل: لاي ىلبنكم نيبو ىننبدكت
 را ىلع زكر نطور نأهيسملا نست اي روعه لع رصنو ق لخلل نينح و
 | ىالاث 2 ةروسرعتنم كلوت ىف نارقل ا طتورحا سو كلوق ىف ٌلعوارلونةتلمكلوق ىف("

 يزف تأياتسلا ناوصخ ناز هالاوا نيتيألا هللا بحي نر جانلا نما
 2/2 ةءاوس) تي[ ن وعبسو نا وا عبسوا تسوس مخوا عبرا ضو
 رعاّشلا هلل نإ ةوعبطتزاب هباقعىا وكر اوقَتارهريغو ةكم لها ىا ساتان
 ةعلسل إب رقوهىزلااهيرغم نمسمشلا ع اهدي ن وكيلا ضرالا ةريرشلا كربلا ىل

 ابره رض الار دس لهن ومو: باقعلا نيوعونوه سانلاججاعرلف ف
 ل

 5 ٍء 72 0 معهد 22 سل 3 س2 7372 2

 ةدش نمىرلس ساّدلا ىرتو اهل مح ىلبحىا لمحت طع ضو ةامننك |تعضراَن
 اىغنلاف لزنو هنوفاذجبف نيس وللا بارع َنولَو بالا, اىركسي هادو فوغ ..اله ٠٠٠٠| . . _- 255 2 ل 5 درج و دور صر ,٠

 5 قولا د“ 00 7 57 -_-- : 527 ١ ٠

 ناقلاو هللا نانب :كمالملاولاةولعر ايون قلد نعال نو :علوجو ثراحلا نبا
 0يب نطيسل هلا دج ىف ربو بارتتاصتءايحأو ثعبلااوركناو نيلوالاريطاسا 0

 يوهان اد يف بيشالو ارش نا لولا لمكان ىل اون لوقل تيك !ال عررفلا» لولا ةرشل لمص او ناجل ا خر
 انلا فمعإ فمعلاا شدا لوقي مري ف لذ مويريكا ىردتا ل اقدي هشسر للا بازع نالر لوقىلا طراوغتا سانلااريااي تلف
 يغتر ؤصلا بيش ف نوف نوعستو عرتو ءأر عيش فلا لكن لو قيفدانلا فجل امد مدآل وعي

 ةعاسلا نملدب نا عل رلاركذ ارامنه اب ب وصنمزنإ
 تاز

 يواصل ىلع نوفر احبس لكك الو رجس ار لعدن ىف نال ءاحلا حب لكسا: لال و
 هن شرحبلا لع اؤطع بسلا ءاهحاو لق مي: هك دي اول اق سا! فمحبلا | وركن و



 تل هم املاررقه أ رلع بت 0

 ام ىلا انا تنل طش اشبال ١ ىف ٌةدياز ءاؤلا» نموا ايبا ترافلاو رط
 1 2 اقورلع فطع ل اثنار 0 لالا الف مث نن ىط زلال
 ”الا لل ناثلاو و ءادتياو ناسنالا شل 100 را فرعبلا ىف ب 0

 عازر ةيئاا نمد عمدؤتلا نم لد دوس نا يو هيلع فر اإاف لع اذلام اقسم | ملاك 4 مرح ىلا. غانا ابدا تل امجد تأ ذىفو نيا ل نإ عنو ل ىفمل ينم
 ماضينا لفى ا فد ةئرإلا أ وتبم ء اذ ردقيالا لضي نا لاعد ماثف هرعت توزي أ رشم

 بسر نا سانلا ايا سلوق ةط نغم لوقلاراضاوا برتللا ناكل
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 اواني 0 الا ىرعبلا 0 00 0 لي ليف حاسب بلوس تسعبلا يسر ل ملوث السم ضو, العقاد ناو حبلا هرثف تنم

 011 0 0 ا ملوح 201110 0 هه 1 00 اق ل 0 0 نع ,
 0 0 د 0 1
 ١- 3-0مم 0 / 0 : كسا سلو وسل د / 0 06 0 ل ى ايلا تو اون تد اياربصو يي

 .  8نبى رويل ل وقل لم دج و اهلا مالكا 0
  2 00ةروكنلاءايحخسالاخ[ل لدا بارت نرسم نفسر دو ننال انجب ا ول جدل ةطسأبلا ملهم

 قلخلاةماتربغ ىلع قرد سه رة

 ورا ضنا ير لمرانلا رجا قاكال وت تانرق لا
 ا ا طمس اني دحض ل5

 ؟موةنس نيعبرالا ىلا نيثالثلا نيباموهو ةوقلاو لامكلا ىاةننُش ل م

 "ل فرتلاو مربرا نم هسنلربعلا لورا ىلإ رب ني تمو شرا زولب لبق تومي وي
 35271 قتال روج نقلا نك لأ

 ص لك ارئاذ نيمو تداز تعفن تير تر رخ تراها ءاملايعانْل 8 رماد سناب ظ

 تاآبض نال ءأيحا ارخا الان لاو أرب نصروك للا كِل نسح حربي نص جو

 ةعاَصلا نأ رايد ىلع فوملا قس ةناوعئادلا تباثلاقحلاوممللا تا بسب
 لد أ نانا نينو :لهرإ ايفل نتعب هلل تادف كاش بيرل تبن
 ل الا هؤكعفا يرو هلو بلو هم ى ده يطور هللا

 00 ا رفا لاهو نيب نينا ل افطعلاو نأم يالا نعاربكت
 درانلابق اهلا صقر ابدء ليموي لتقف بازع ىرْجينّللاَفرعَ

 علو لامغال انا هدف ندد ني تم دى نيتها ظ
 اربد ين نومة دجركز نيف قريع ملط ىزبىا ماطر سمكها :
 راسا لناس ف لحرب هر لتلك ابدبش هندارع يف كش ايفل
 ا نع بمن ا ,اسوتيص

 0 نيسملا نا مسخ اوه كل رك ماقال اديها ظركال 7 7
 اا ممارس هال :صلازمش أو ود نيربجب نيربعباو ري نيبل

 ناد يفلننبّرَ ادت دابعل 7م ةشازرمللا نمل اوني قحلا نعت 00

 و هل الا نايب هررقت ىف» اهشمدعو ل.لزت ىف كف طل لاما كل: ءدصق ةكئو دا ريف نا السإلا ىل لضر نم
 ا اا يعتاد صارو ابي اعنا زؤر لم لو اني
 0 هريجل نا وأو رمأ د صو ىا فرحك شلال نيس نلا نو هرج العا ليكن ذ ا ٍ

 ءاصبوز هلل نو ارب اسد ماتلا ماعلا ةردقلا عمورفانرم ةصاؤملا دخلا هذ |

 ” بنن اهب | ومب و نيعلا |

 انياب سدود: ةرجاشلا ناكل بنا نا نلعلاار روث

 | فرط لع لاكي نر تان يأ تسر ىافذرت(
 06 ان هارت اى ا ايف مدع فس مل هلع ءاسن ملف ظل م ئ

 هم نشكو ديم عقلا و ديما في 0 عل ب كميرا ف لضديل ىاورما لع بن لت لعو ليف لعد رطل ال

 منو و ملوث حشن حر.« داّسلا ضايقلا ىف نوما نو ارياا د اعالكيدق
 يرسل يح ةدا جار يئس ىلا لاول طقسنالف سا اهرالا
 ال نالدعد اماد 1 ام لوط حس ىدام« لد
 الانبا يدم ذل ادد اراك ذتلاو دازذألا 00
 قااغيدقو مضاد هافشر سا رماد لل عر ا
 وبلا لاسفل نير لا 2 قرع انطاو نالقط ا
 دارا نادره لو لش للا سررت انلاررف ملا, سئل راو
 7 اللا نعت ل لا وأ سقاس
 و هارب الواد و8 ةلط نب 6 لص لق لع نولطعل
 20 لاف باند

 رب ممل نا جرا» ناز انو | نوعست ور اق لاور
 لا 0-0 (فرخنزإ زكا لود ىلاس
 ةيطاونا» !نأ والا < يكول اع مس لوم قنا رم
 لات علف ىداضبب م زوري دعا, ىنف يف قل لوو لقحلا و انيس نب
 لذرالا ! نكددرم لثاب اماود 0 0
 ندبايدا ل را هلل ىداب 0 0 ادي لب
 مسسأ معلا أر ىف هسا م تا زارانلا تدري
 0 تا تاو
 بي سابا طل

 ءايشسالا نمهاوس ل دجولاو ققحر لادن او ءاذصو عاذ ىف هدعد نكاوب لات

 ادد يذلا يا لالا لو ملت خر » لرلارايحا اتا لعتع
 منك عملو عل بام فيدال ارظنل ف تلف اها اس كررت
 ل ل اد نب ىدال كا
 0 اروتساو بن ىلا ىل نك م امره مشل رع
 م 1 كرا ةراعتسمالا نيرط لع لك ضارعالا

 0 غطت لن رلأوأ ةلط ى

 ديك ىرافلا 0 نمصخشلا نم رح انزال
 7 ركل اي ع 20 را شاب انك نإ و تس ورث نمار

 سو 0 علل نيالا لبن ا لص مق ايل اربعتور ينك
 2 ا 1 ذب نال مسي
 ملوث حللت ماب لم حلات ى اهب لدانترل و مزيان
 يدل مدقاذاماصا كلك » داوبلا ب ارعاو نين نما ىف تل نرحل شامي
 نسي و اذذب ل 6 لانك اءالغ أما تدلد هارب رف اهب تجت سمن اربذ عي

 مس دل , نراه تارما تدلوو لكم اصا نأ ناهد إرث يف تبصادتد
 ا ترتر يدلك بلقنيف شالا يزل ل ىف هزنم تسمع ( لالا

 ىدام ,م قف لش دنع ناك لك الثمر اصدق زلت موا ربعب لع اف نيا
 ل اكد لش راش ا ىف نا ىلاراشا هزل نملك لاكلأب بشل هلق

 الاد 2

 لانس دمار تام 0 لال قران سانت قرف ان ياو يآ هذلف سبل سرنا د !نولساىلاو قول كال ير ممل ا كمل 2
 اطبرم) رد صاكالا ني قفالف نايالا د ك | اءالا كلت كز انلإ تلا ض وتلا لاذ امد | كدر ملا ةليلمايف و تيباب فاوطلاو ماسلا ىف ىرلجلا زمام امت اهترشلا نا لذ بق ناجل ةةيقكأ يلو مو بولطوف ع 7
 0/0 ا ىقناا ناب بيتا ضانتلاو لي عل اا قلو اا تل رح او اد هربت بر ادأ هن هرطو اوكدي ل رع و ىا ةدخأز مالا ٍ * ىدام «, وشال

 > تكرادم باب ارضا لاع ويت و هزي اطو نولملل ل مدل باإطضو قلق ى ع ير لش اذبوهلقو طمو لال يدل هن هسا فت لعل ىواصضر» ل بلا ركز راهتع ب تاب الا



 متسمحاصلاو بسال ايلا» لاشلا نع اع دور اوراجملا نإردلاب كا شلال بشد ل وق لس لجر» رابح ليس لعل وم ةيبسو هدعباد ىف ل اهيا ذكو يف ل سفترم اذلا لوقو مذلاب صوف ومازب رجرل 3 حل
 هز ىف ياها ركذلإ ىاىلافركذلل تعن لا دا نإ لوقو نيفحل نمر لعب قدي نعت ريل ذبل ودعوا نس اشسلاىف ديول نع لالا و سبا دعا قل لاعبا ذل ناريس 'ةلاصاحا
 هسارتع ف د ل هع, نفي سا نع ف هروثو فقسلا لذ ىف لسا رغي ىا يفرش لوو حور فقس الع ا لكن ال فقس ى امل ق لس, لم سوشم شنو فلالا عيطب نعال سرر و لا
 ولا" قانتغالا وم ىذلا مو .رامل اير او علت ناوبو ملاذ دا تي انللا باب نم الكم او عا عطل مي ىل اوك وق سو لح نالذ عطس وم قنا ىفو حراما ىف ال ضالا نيد ايم سكر فلا حشب هضم عطب ب نتف
 هربرت وت نوزو حبش وعفمئلا ىلا ير اش سفن عيناي لوقو ىبسنا نخب سا علق ف لجو رسمت لق نمو قنسض لك نال عطا موم اقل ىف ىلاق ب نسي سا رمل 5 هف م ربع شارو ىولبو رش !مالس خيا

 0ك ا حت ١ رست 0 - مسي مكر رت[ -زللا ب انكم داصلا مخ“ حرائضلاو خم ءايسلا ىلا ليحيوق نييك ذا محار
 هدم دارا ه ريك أ و5 يك اىداص + ىربم جلا دا نب لح رصنلا ب مام ف هش ا

 قر و ياعرتنا لص ىنلا ةرصن مدع ىف لاي ا هسا قانمضالا وج يذلا ل ف

 لع شرا لصونلا من نع ةراسلا ىبولا ال ناي اررنسرل يق حري لمجرم ضن
 0م اووف ولا ليلعت ةرمنلا ىلا اهنمدب لذ 1. داررللا نمسا ارنم اظغط رق ملم ٌْ

 ىلاوت نا ئحملاو روعسلا ىلا ىفوهآ ايف نيس نعمل ريل و 00 لب اهنسدي الن
 فلل اهالو يولي د اصر ملاوحال ةرخآلاو ايسرلا ىف سو يطرد ا لح وسلم ا

 -ىفاري بس ل اهتلعفي ل نا نلو هداصو يواعا نك ذ ظل نال ْ

 قرد اينو دوج ا نازح ىف غل ابييلقد ياكل ا نم هرم. امر بم و ررمالا ضم
 د ا

 ع, ىفس يا لت ساراس ! بيساو ريلشلب رابع تايدقم عراتما 1

 غلا ضو رولا لق ان تخالارىب لب حطت لب نتف قيل
 روسيلف ساري وصتوظنلا ريدر تع امتلوق يفر قتل ب دارلا نا ل هعسدقت»
 وة اًنعملاب ا ىف تددق لات مدن |, ىصق ومب ىزلا هريسلن جي لذ الار سسغل ىف
 مميِزعىصيلو لظملا, هسا ىل اليحد ريل حأا ليقو الكرم نلا نم فلام ةراضم ا
 هيلع ثا لسور صن مدع ىف هبتكو اهزنانع خط تنس ف اسما يشيل ذو ىلا علت
 شا ناانل اد نآرقلاانلئناىا» انلزئاراب لف وطعم و لح جرد مل
 هارب دب رم نسي ىدسشي !ملال» نعال هاب ديريرصنل | نضع سل ىدج

 | ارنمانانلا تارمأ و" هلل نيلاك هاتلز نا فيل ئافطع لاو هانلا فا
 ] م 0 م | لب اىصاو 7 0 لا
 ىنرسلا خس ١ لاقو دولا نى ا ربت عفت اطل وم جلل ىد اص سراثلا فا

 من ليث سوا د لو ل ظ
 م لو عشا هرونلا نالص ال ماحلا نولوقيو للتو ءاشلا نودي م
 سوت 0للس ىداص هيت ونلا صمل هبا سول صالاو تاساهبلا ن لمعت ل
 دوك الا نيل ردو ىاروكز ملا يله لري رغم غب ختم اذ سانلا نمتلو

 لشمال اينما عبي نيدستم ! ذب و يلو | ف ووحسل اولا صلو روعسلا ىف نم ع اط
 ,القعلا برنار وكب ا نافذ دةعاو لكى زاحلاو قيقا نس حجاو) نعم

 نسما لعفبن القال ليقار لكس انلا نيزك ف طع الذ رالهقحلل نسم او بسلا يل
 ءالقعلاووكو هرم ل نام ذالاو حيعوطلاوم ءالقحلار فورا نا ىرتالا عملا ىف ايلا
 دارلا ناب لاو ايو ل بقتار ىلع رفطعز يش نيل نعارا د تصوصتا ضييللا هذي دم
 ن/ومو ةيعوطلاو عروش اوه ميرو رالهقحلا لكل نيم مشل اررقلاو وجاب
 زوكو ايطغلاكإ شن لضم » : ف اذلا لعد انلاو ىدزحلا للا رتضم الا با
 : 2 517, دم 7 7 0414 3843 1[ 1 رع 707 هيرعاتونولا مورلو هل . ء ازييرغد نعم لرتشما لاوتسما

 أهوسبلي نيا نإ بايزرس) تقف اورتن نر هنيدى ىاممد او 0 ا
 ع2 و ا م0 وو د و و رو لل | | [بلو.ث بمسورسفم ا لاقا/ رافكلاو نينوما لكسدر عا ةراشلام١1نايصخن از
 رطصي ةرارحل ةيارفجل الا ءايل كعيرحل مهو نو ني بصير نلوم تطيحا قش 0 007 0 بقع حم فسرككأ نإ 0 َ مما
 ا 2299123-72 ا 9 ربت اتش باتللا لباو نواس ىل تمل: ليش ورخآلا نيو بسيل نينا نم
 بول كي لح نعمة مم و دواجلا +ىوشتو أ هريغو موه نمو ولعب قام با ني تايون لاق البق نمو ا اسكت ورشدإ 0

 هل 2900923 رع | ل ا 535 275235712 نونا ال مشا ل .ناريو رسمتو لسعر د لص_رمان اهني نمارس

 اود امش او نب امهميةحا برو ُنيمراَملاىا ايوا وجر خت نأ ودار مصعبسود ن هاه 1 0 ا
 ها 5 0 ا ا 1 9 اراب ف ا سر | ةوءإلا حلا زم ءوكر لأ لص معتقلا تعا لح لا

 قلاقد قارحالا ةياهبن غلاب ىو با نع افق وول ليو عماقملاب أميل عا نب
 نسج يحلل مح لم نيل للسن نإ نينممؤملا "| "تاس هديئاس هدام
 هلم ” 02 هلم و 3 0 0 4 ا 2 7 امد نورت او نوما دإرلاو ظفلل ننا زياد ن ربارمصحر لو هلع

 نأب امهنم ىارجلاب اَولولَو يهد ندرس نكس َنوَحيل مسمع اسس قلنا كدا كرس زم

 كاشل كذ بقعووه بحأ علاوات سيمو رصانلا ىلوه لوملا سبأ هليخخيعفن

 رة أهأو :عيطي نارك ن ه0 ليزا لحب دنا ن ]ودم ايش نى تسَج لفاوملاو
 لبخب سيسي د نمد راو نيل فيبن ادمخ ىا ذل هوي نت سن أكن: يصعب

 9 2 ١ الا اى 1 ام ع ووووواج م 0
 اهتم انيغبا كلما ل صوىنأ اةصنارلعل 506 ليله ظني حاحعلا قارب

 0 2١ 2 0 ا م أ ا

 نارقلا ىلا ةقباسلا تيل نلازنا ل ثم ىا َكِلْنكوا ينم بالف انما ظرغ قندنيلة وعلا
 5 1 ' هلع : .٠ ور ا ل

 ءانلزناءاه هاه لبر ىيبري هزل ناقل اح تراهاظ ٍتْديَبَت املا
 هذة رسول رش لاراكا نع ل 7“ كم تاي نزه» د هلل و 530000 مسيل خل 1

 ملا و ىرصتلاوورنم فئأط نيٍبإَضلاَو دوملامهواو دا هن نلاوأونما نيل نإ
 أنلا هثريغو ةنجلا نينمّؤملا لاخسدأب ميقا مونرو يب لصفت مثلا نإ تاؤثرش نينو
 | نمد نجس هل ناتي دهاشمملع نواعم نيم اح نم قتل لع هدا
 تاو نلاورجتشلاةلابجلا وموجتلاورمفلاو سمسّتلاو ضردلاٍف نمو ومستلا ف
 ١ دوجس ىف ةوضخل ىلع ةدارزب نونمةلادهو ياقلنريلَو نم دارا م عل عضغيو
 ناريالالهفقوتلادسلا|وباوب تال نورف املا مهوأب احلا يلع قحريْنََو ةلضا
 ؟لاونأهلا نم شيام لعب هلل نإ د عسر نو هَلامش هيفشب ها نمو ١ نسر معربا

 رةعأجياولحاولا لع قاطيوههو هصخس سمخلار ١ يوما ىلَن متجر طا“
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 0 اورووبامد 8

 رءداقم لك تءردق انبدإرم ا د ندرك رايهراي عطنا بات ملت ةلك كرا

 ك0 د تا ا 1 00 ل | ب راشاو م: هطي/ تدع ى ارانلا مب تءطعبن ا قبري 8 علتع حرور رب ربش
 نارجدرفر ولكاو لوو تبا والاربصلا و يدا نم تلاح كيتي يصل ل وتو فن احسن ولي ند لمع لب ء دب ه١ بسد ل 5 حلل هم نمبر سمراضلاب ديدع نم عم امر وك الب بوثلا اع ال ”راذلا ةطاعا نم ةراعتسا ماكنا ىف نا
 ابا اكبدعا نالوق هشيم اللا ىل ءاورفل نيذلا لعد وعي نا اهب دها نابج دررغلازب ىف زوكه أ ديرصن م اق 2 و هن سرولب الك ى اردتم لش عروفرم ىفاشملاد مس ابو مترو اظ باي ى الوسوم ا لع نطعايرإنا

 را الا لقنو تو !هربالا نولتال ةراعالا نال ندد اعف نوير بث نامل اباسبلا ا ددد مل وف للم نر # دعب يف د م لكنا لا يسيببلع لوو ياما ى ادور رطلا نإ ىف اسما مجالا كب سمو لك حصير اهب) ىف انلاو قي تسال
 7 1 علل ص. نينا ن شارل“ ّ ثمااورفلا نذلاف ملوك لع 0 ل ل اونم] نزلا لغو س١ نارلأوث علما كب اهتم انس مد زف اين مدي نك وثوم راد مي | نإ نيمكا نو ملم يع
 0 عض لا نال لك هسا ١# عصر ناب رل ول هج حرر,” ول وللا نم ةروس ارت السم ب علا دل بسم دل اي وأ وللا عسر ناب لوعب ةروصو [زص كو اسالا نا لع بس لكس اطكر وبما ةرارق ىف هسا
 ١ انآ اهبل دب ث نلشو ليعمل ل زنا بسن ىا حسم كا » شل ا نا لم هس فطع لسا ور بخ وأ هن اسك :, لبر لا بن اجب ىف ل لس لسرلا ندع ىن اجدع ىف

 هاسسعسم سس سس سسسننب_ اب7بللل يي سب ل يا اديمهمسسسلا



 مال ولسإ غار 7 ايلو هلع و ”و بيلا م اصل عيطيعبتوا ةديئارز نمد ف هذه ل رعغمل نص لع بسن ع ضرم ل ان تارواسا نما به طن ولكو ءدقد ءالرواسا لكل ع ف طع بصنلابو هل

 ا 1 0 لاو دعونا هدانا انا بطش لوألا ى انيس » لضارغلا سم لع كف اهكلوا ةر انعملا مب يشرك نا لع 1 يرث

 م متاقا لضف| فيرا ال لوقلا لضفر ىق در [لوس روب و ار دع دس شاالا الا الدمد ملأ وق هغ راد م ناس 4 هوما سا شل دركاد ةنبا رطل مكا دب د هدعد انف مص ىذلا لل هك اول وقي

 نورس» مل 04د ىو امم سركو تسب ةرغألاد ايندلا ل اهبدط تءابثلا اوت شدا لأن ةرايسلاو ةداوسلا ل تلصح ارب تاي نمت ايلا لل ارع الا نم "تس لبي رك ذل لالا سار ىف شلاالا الار لت رم وتلا و
 1 : را تالا انهملا نا! دعا تاليوانت نال ىلا لع طع يفكر لق | لع اف وطعم |١ دمها جوا ل لضرب هآ

 ملم الارب الرس اف وج وا ورفل ل عاف نسل انا ىف اذن حولا لقت اب لو رمز بق آ آ
 00 اثلا فوزه نو نملوقلا نيذب لعد واولا هيلع لظدت ال تبثملا مو رسم 00
 اولا ةدايزو نو رصياوزفل نيزلا ناورع دقت نار جخ ىف ة ديزم نو دصيو ىف ب جبسم

 ريغ ىلا الضر قت ايم كنس وف هس اضل تر نيكو أ فوك بي ذ
 لاو ريعتلاو هاتلا رف يذلا رو كسلا فوزه ىلاشلا

 دجبسلاماادجلاب دارل اد ابلاو هيف شلال يق دكت م سوعإقلا نيم ةد احلا
 ىرونلاو ةفييط ىلا و فلاي نع راكم جاد سوي ىف و راو قالا دنع م اذ
 لوقيو ل انما ىف لب تميسبا سشنيف ن وبال م اقالا ن اق ءيف ضكاعلا ”نير يرد
 اهتراها د هل للا عين هرأي اولاق تلكذ لعد ادهم ابيكم ركا نورياون الس ابك

 نيجي سايل هدو ايس لح لع طع بصنلاب عمه لأ, ؤلؤللا عصر
 هلأ لزملا لوهو ل وعل نبيل لاينر اذ او لفوامندلاؤ لاجرلا ىلع

 ممم جرشنا نااعوف رع نير لا لك ى اا دسم ”خيطص ىلإ نطراثألا لحتى ور 0 3 رك ص ري راند ماب ِ م

 00 ا ا و ووو
 اسبف اهئ صدا اذقوو الصو ءايلا تابثابد ابلاد ملأ اش لا م رقيلحتلا هر ظ 0 5 نم داما ةشولوارفبكترا ناب هيبسس ىو يئازءايلا فييسف

 ٠7 اا هول ل0 كل ولا داو اياز سا انجب نأ نب د] يادوب باذح نا ميذنو ناب ذو ةقروهضعب اوم ول
 00 را . تلمس وعلوم ورا عبسيشمل لول كيفك كانا د 0 ربل ١ را 0و سلو نمو دنا نت ناهد نين
 0 ا .| دول بتاج اا دال ويم قانا كدا دج هيقوف ا اول ااا |(. داةس فسح الالي ل جالواغ جار دا وانا
 يش راو ضل ل عمج اشم الآجر كون اير هال باوجو كيبل مالا كيبل تأبمالام احيراو لأول بالصا نم

 يار يضلل ره رعس عر | تيَيأَي ةحالاورزلا لتقلطبوهول وزهدريعب ى اراض للعمر كرومايقووثاقكل جار 1 اسا نئؤشلك فاو ار لّشا قرع عسلاا ذب ة رام اعرق ممر 1 8 0 1 ا تاع 2 سس ا ا
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 لل نبإ ارياإ نال ار ريد تييملارازب ترم اهف ميلا ديب ب احلا فرح 0 0 2 12000 6 أل م هب 2 7 3 1 . ١

 فستل يو فت هانبو تيب ىدبياب يف قا ري صواب, للجو انتل ١ ١ ىدرشع أ يم 9 ةرخلا ىفوا ةراهقلابأين 0
 ويف وم الب ماد لامار ى ذرى ايم 2 تساقع 3 7 -_ 0 رايندلاو

 ٍ 2 0 9 0 1 ل تاج دلبالام اعلا مب م رسام ىف لاوقا قير شتلام أر ارخأ ىلارحذلامولوأ ةفر هوبا ةجحلا
 رمح راس الا تنالد ا يردد ناك د داص رب ميلك قف رهن ا . هاري ملأ . .

 كيبل فريش هاني مدس اما لع انبف كار 00 تاااامضاوأادبلا نموه يعلو فت نخاو غب
 الت فا هي المال هل مدلل مام. تي دال 577222 ولاريرغلا

 0 الكس ل فاك رخال 0 زوملخل ىوأا وا بزي ىاوشثفتا : ملمع انيرشلا ىاةراق سيم 1 عطأ

 ني اي ى' كا دي ري هانحم الما اه! ناي »م نر ايدد احب «ر ا.( 5 7 5 ا 8 , 7

 لابريب نر ل كس اهناق هارت رغم اضل ”قصذا افلا فاول 0 مدي 2 |نشر لدي لن شتلاو فيفتت اراوقوملورفظلا

 : لاق ناسارخ نم لق تنا ني نم ف اوطلا ىف غب ل لاق نى اي نيد اغلا 2 5 لأ ةدضوم لواهنال قل 2
 نإ نءتنا تلقف سسسدبا نإرج مث اف لاق "ذا نربت ةريم تلق تسيببا نيو 0 5ع لووم لق راع ل د مبضؤاسيب دلل ى لما ا

 طراو لك له راف هرج و تلا 2م ا ىف 772 0 07 م 35 درا 5 9 ر سرت 72 7 ١

 م هل باول رز. ” يمتع لاحم ظعتى اوف هكارننا لجل وألا ترتوي وركنملا كلذ
 ا عا لاه دا واهس دابر ١ يلع تمرح ميرغز كيم لخارج نلادعبالكإ 21270 ت ل ةريالاذ

 |دايعلا أ م رك سده ال عويد وا هيو ةداي ! ذب م حاتمد نال حب اصرلتو 0 3 . 0 1 ١ هلو 3 50

 ا 0 07 0 0 00 0 ةوحمو تولا ن/ضرعا ريل ميرحتلاوالصتم نوكي نازوجيو عطقنم ءاشتسالاف ةينالادييملا
 0000007 ىلا ىف أي و م |ولو ءاوف ماو ( دئواريف ترك نأ لباب 2192 377-27-2 . 7 5

 ا مد نسل كأي دلل تب ىاُةرعويَل |لٌوفاوبْيَتجاَونانوالاوه ىلا ىنايبلل نهنيولا نمسح .
 اًمنئذلا شالو ينال لو لل نياك سامو ادم بجارلا نىك اي الو نار قلاو

 : رع ملوك لس ردد تركو هدئامدد بسس اولايو ةدشو 1 3 8 :

 مالك ىلءالا نالت اق زال ل روم ثنتلا برشا زق لدللل هل« طبالا فننو براوشلا صئو سارلا نلك ىا ثنغتلل ام زفظلا 5 هلل » حرارملا نتن ظنكم هديلو و هاا نيرا

 خش ءاضقلا فريم ناذ اوضقيلا يضعن سيلاولي ريب ىارل وق تارا ذي و كماذ ام ءاضق دعب هلا ذالا ناك لاززإإ بورمملا نايررلا ىلعم ل ن٠ نوما وضعي قو متع كازااوضقيل ل ىتخيلا ب راشاال ف اشملاريدقتن م

 ملف عل اكد اًعيد» طلشلا نود دم نررسزلاوز جلا دصتت اضاف حاجب ءاو لاحت شهار من مديل يلاراسرابج نم ا سس ادا ى انا لو تي لا دل معلا لو حل مس نحل لمنال نب ايب لل ةلازالا
 ضرب رصاو ”الكى تو كيث وا نيالك هيا اكدت وام نولويلرخأ مالك ضو وولر اذن مالكا نم لج ا ورأ اذار اوصغلا تو او لع اذب» فوز ش قلق نا لسل بس ذب راس ل ١ ناشلاوارم الا

 رو .ر عبشنم نفح الان لإ قرا» يرزقك ةيأولنملا ميم ا 1 ا ب ا علا ها دهرا 1
 نال يَ افلاو ىوممرزق ِك انوالا ةدايعو حراسوالارزهقلال صا ىف و !نيرازبج ة لو 7 ها نر ماينالا ىف سيل .! عاطقنالا هو لذ هركو ترم الض اع يبس ماونالا كبر يلائم يأ

 1 2+ بل كباب كلاب سانلا ىف ىدانت ىرقلال ترو ارسارلابجا تضخخرارنال هروص الش سيث! لل و ل تر اذب نع عرف كتل كرتون ا دودصيمخ اخذ حملا لك مد لف رلرخح ساب



 هدا ص ادا لوريال رولا امطار

1 1 0 
 ال ال ءايسلا نم يد اببلا ل احب رشملا لاو يشل ين
 0 لا نمر اف حلول يطوي 1[ دا نا ىلا ةراشا يو
 هساألا ءاممالا لس قيل لل كاسل كايا ماد نب
 ماكو دسك لب ل لاقن لاري )0ك سورعسلا ىلا نال مال
 يل كانو حابصلا ل ا اثالاو قايسلا ةاعرمريلعرج
 ةقلاطملدسبلا ىو وقبر اشف لب لبا بحاسص ف الر وصصق عراشلا مال
 لع هريتو نايسلا رورو برا دىلاوووحسلا ىلإ ل لاق الوب " |لثم ءاال هدعب ال

 « مسد امته لاعشو ا ماعم نماسباقي ادب رار امش متدلق نا
 كلورلوت هكر ىبناء.ىبال قفدالاو مورا هشيم كلاب انلعجنندبلا
 راشل نايل فال راعشاف لاو قايسلةامام طالع خير
 لجو فسازملاعتاومواغملاو سكلاب ةراوشو ا قريش ةدع) ولا لوف و ااا
 ل < و اكد مالسلأو ةولصلا يل ور ,1نمنارلا هع

 م« داشسد ع أن ثالج اسلي بج بزرلالاو بس وعرب لما
 00 نر لا اناا بدت تزل
 0 رن هب نوو رز نصل تل ال 0

 200 1 انس ابان لو ل
 ىلامرا 0 نوكأ ها
 ا اهل كك نفح ناو اير بيور لاطض و ندب قام
 2 سلا ياو ضن تول لا تلاوات لانا سرك دار
 تاز )ل ةفيط لا بهذ وجاك م اكذب ىدملا اللذه
 فلز ىلإ الا فاول المو هازعم ناب وره هرسف ور نب ماشمب نسر ولا
 بف البا ذا سس ابويا نكى دابا ىف وف اوطلا رتب تلك لع عكا نا
 ىو ل, قيتتلا سريا ىلا وله بس ان لطرف تيدا
 لو ليج« كارلا زيزى اك زب ىذلاردسل ل وضمان قا [رقاكذ
 1 اكل او و تمجد :ف تايخالا نال انعم لص نيعشا وت
 العلا لو اني ادب ل“ رب لبالا تسيء ال يد مل وق هلأ
 بس مل علشط ىفاقرذ» اهنونمياون ارنا كلذ ىديب:لبرخت ةرقيداقان

 طالب ةماق لاشلا نمور للطلال لاحال رانا رب, بل
 مقفاوما.ا عررشلا و ةؤللاب َنف اوم مر 0 اورقبلاو لبالا نم ني في ل
 رتشاعدب ع أ 14 هيلا
 نئسوفف عرشلاباما و ريو وتشمل | أ لكمو هئنك ن ابرق لم لى اي رت واكو
 رشا لصدلا لوم عم اجرخ لاق ا عشا ىئرباج نعى اشلاو واد ىلا
 ةرقبلا» لبا ل كنت نا مل راع شما ليشا لوس انما 1 َْ نيل بلو
 ةرقلاو لين ومسك تتديلا حنان اراه يدع نإ ىو :تندي ىف انم وسل
 3 ذا مالعا نب هسا شارئاهش نيملوف حلك « ندبلا مالا ىل اقف
 اممم( وعمي اناس ا ماس نع أرب ملم ىلا اّيفاضإو ثلا اهعش قلل

 اهلي لكاو بوكر ومو ىو ىلا ع نال سل نر هلع
 نكرأو نيسمدي اوفو ررّوم] وعفمو ف اص حم“ ”فئارمم و | [ر طبل

 ا اس ايما الا ا ال داون وسبل
 ادام وعم ذ ىف درو ثيمدول فرص نس لع ةدايزإلا
 عفراعقس اذا بجو بياكل بجو لاقي تقم 8 هم حارصلا نع
 طقسا ذا جو احلا بجو نئضرالا لع اهعرقو بوجبا بدجو نا عار الو

 تلامو ل تمضفاذا هلا تينق املا ناقلاءآزعلاو ناقل 0
 «م ضع ارب ىلا اقل ليلو لاسيالو ضوتيو سفن تيري لالا أعوذ
 براد 000 نم طعيابو

 يدام'ايولرد اكتسب 00 رمد ار

 كيتلاز بقتال لاول شدر ليتولى همك وكلا لاي م

 باي دارا ورخلاب قرم ا 2
 و صالغالاو يلا ةاعارج الايس نونرعملاو نو يضل ىظر نإ ادرانسلاو وحل
 تير لع لاو لب الاا» 10
 هل كاع 0 2 كلر لظط اووارا ولسا عارم دلو [وطلو

 لل معنى لمت ذ المل اوتد اايلبقال الا ودهن تيس انمو؟ عاادي شا نا
 نما وذو بدأ ماع 0

 ا لاهذي رقم لو اب رو لا ةدابش تمل رك
 0 0 0 هل لق لشارع لش لإ كيل

 كااييالاو نأ ناب فكرشلا نسب نا يلا حو 0 لارغاناترلو
 ل

 امهبقأعي هناوفيملا نولشملا امهو هنيعنل هوك هتناما ف نار تيبل

 | هل ىامر ريا -الامب ةدابشلا سارو لا ةدابشوإ 2

 رسب نكمل 0 | فلك اب ةلامم ال كلل
 ولاا يلا لسالف كيلا ب تديوإ ا

 ” ةيترسضنل فلمال النا ىف ءايسا نعى داسلا لاب

 اا الل لع يفت ص لض ىترم الدف ملوث عم لبا ,قمكا املا ل وقسبوا يِؤلا بالتسمباةاخال فل وهف ميرلا طقس ثح

 كمه 1 >ريصلا ١ هده تار كونا ١

 ب ناك 202 ني ”ووس لكن تنيلدأع نيملسم رافض وزلا ةدآرشوأمبزبلتىف كرشلا
 اة نييط فسر مناوفول ارك ني نوواوا نهنالأ-اههو هلبفأمل سيكأت
 :.صالخ ىيرالوهفىاريعب] قي 727/2 قر طقس شيول ءيائويتوأ ةعرسل زخات
 مدل ىده ان لامست ةاذ نر ارا ملص نمو ارنب هلق لَ

 هاهنا فرعي ماهرأ شالا عش تيمدووبنمأج 0 0000

 اهرغتتدق جل مرغيال ماهل سلوا هكا يقل مان نسر لن نع

 0 داو ومر اد «حي قي يلم
 كهل ناكممسأ كور دصم نع تاس عب اكلم انلعجمكلبف تفلسةزمؤم ةعامجأ

 0 هاج ذلنووأةال ة مينو نم سرأملعوللامهسا او هن وياي

 رلذاذإَنيِزْلا نيعضا 00 اودلسأ لك ٌلِساَذهَلا

 اذا اص يقلي ني /”ولك اص أو ىلع نيويرصلا ورمل تلج هل
 ناار 7 لبا فوت مجول تفدصنم ني 2 يم
 0 مل مسار 1 قل ىفجلو منا مئانرل رهن هي دمالعا
 ضرالاىلا نطقس أاييوتج ترج وأد د ةكييلاريلا ةلوّقعم ثلث ىلع ةرئاذ فوض -

 و طع ميعنقي ىذل ميلا يأ كش نينو اوكف ابنم لكلا تقووهورتخل رعب
 اخ نكات يزسملا كإذ لثم تلك ضوعتللاوا لئأسلا اعملو ضرعتالو
 مس ا كلع أنا نيرو ق7 قتلا كرو

 1 يصل

 كر مهلا ل
 تجامع ا هيلا فرب ىا دك ىوقُتل 0 هيلا نأعفرت

 يتلو اج كسأنمو ةنيومل الكر شرا دك رهاب لعشر #2 6-5 كلل
 هللاّثا ا َت] نيكرشلا لئأ لل لئاو غون نعبد هيوعخ

 يا اتاقينا نينسؤملل يان وسن َنِوأاَ
577 
5 

 انغلا نودي يك ا

 رق مهر لعل ن]ومهابا نيرفائلا لبا لل مرن أببسب ىلا

 لك غرل و لسا ج "كا نها سلا ىلا ةعجاررومالا قاع ناو هلع 0 رابعا !مكدرب شالا لن رك لاتقل ىف اذار ناعما طر الة تأ شا لونا كيلا سكسي
 راما من اناا بصي اءىبو كاف عمت ل اوخلاو يلع ريع م اولا الل فوزي لوعفملا نإ ىلا راش | ور دق للا

 لالا رابتعاب هال رول ندي قسم ا سل : لوب لوضوللار ابشع ابدي ىلارع دقن ى 0 ظل ةلالدل يف نوزناسسلا فذ اولتاقي ارو 5
 ةلق لب, نار كي يوم اولعجتذئلاون انف سارع نا لاق 5 ل ىواص, 0و



 نئاكنتىإ ةرارخالا ىف نجرب وق علم لب نيكد دتعر اما لع عل د كيف ن ناو حردملا لهب صن لكل نو واو تسلموا ايما لدا لبس ل نيل 6 نازوكي» اادجرخ ا نيذلا ملوث هلم
 حردللاد كات باب نم فل ذف نخب جرلرخا هب حرارخالاف نح لوقلاذب و عرار لال اهدا الا بجرم ب ىذلا»سيحوتلاالا رخال بج ومزل 0 ماوتبالا كا وجرخ ا ىااوجرا ا لق عر ارسسمفالا

 سل فيو يال طيات للا لث'بصن لاب ملا رو بصل لل عا: وقيل كل ١ عراق نيل ولف نبوي لإ وتسكن - بسيك ال١ 0س وتم ذلا بخس ام
 7 بل لس امل ةححب عااضلاو نم نمت اانسر بلا .يضمالا ننال را. ىلست يصرخ انحلال لاطلاق ٍ سدا اشم اولوقيل ناالا ماي » نينا | نيل

 انوا 011 لا لبر ىلوت ل دلايدإرلاو نوم لاي وصح لرقو نوف اننا م
 يي لسئذلا ناكل ين لك عرف مدبب دبا ا يل

 كرس ع انو رثيل نيا فينا 1-0 ىلا رس ب 2
 1102 ا 0 تتح 5 برقا

 ملال الاب او تجنبا ىف ( رون قلا هسا ىراصنلل سم انكم
 ازور ئراحضلا و ل اهب اك يللا اولا يف انوع الانيا نا 0

 اوقب ىاا هنأ ل اوجرخلا مج ارنهلا ىف ٌقحرْعي مرار نم اوجرخأ نإ دل ياس راف سي تيبس انناأ .

 1 06 م 0 رسال لا رعف دال وأو قحريخي رجارخ ا هر جارخشالاو قحلوقلا|نهيو 5لحيد ملا
 ا نسا 2 فيض ورمل رب لا 27ج ص ضعي سنا نإ ض جال لب

 0 بس ةرهو ةيناربولاب وهيل شاد كتبولَصَو هباصنال ساكو
 0 7 م اقارب تادارعلا زو أ 0 هلل مسا ةروكنملا عضا ب

 2 0 ا نإ نيل هنلقو كل نزوح 0 نإدنب دوعن

 0 ىلاعتشاكاديريال لبان شاد زع : 0 00 2 ---
 0 لصف ا هين فرم بذل لق هلل حو 000 هوقو اصموق أند نة دوشموق 77 ىعلار امنع ارموق تينت رج

 00 ال لطم كر لمسك ب عبقلا» وي اغاد هويدي
 1 0 د 0 ليس »ل 0 0 اونببوتالط قل بنك 1 تفس 3 5 ا ىراقلا ىا

 ىراكناب البايو ل و راكنالا فخ رصصل ىلا ىلا يداشإو 2 5 ١

 0 27/0 رامعو 210 نايل بانهلاب 6 نح 2202 زوب باقعلابخا ريفا ماير فوه ةوسا كلذ
 0 0 0 4 0 كانا ان »م ىلخأو داكن : 5متر
 افرق اضاطم قاس ,؟ءطق اس وأ هلك ىداس«مااراكنا ناك ا 28 2 ةرفكبا لها ى مل 7 امانكرمأ أقوم 44 هاتي د نم

 فوقسأا قرف تطقس اسزاطيص تم ارفوقم تزامن ينج تطحن نا

 2 ا 3 0 0 وأ ءلما توم: كومو 3 ًايفوقس اب ثور لع

 510100 نييدلابل نأ : ظ 5 يف ضد فن كمرافكى ادري اهلها
 ءادشس لاب حعفد ناواج تكلا ورسغي ددقمب نياك سبصن نا ارإ لح فريال

0 

 تنل هذب نا ىدر أد يغسصتو .لطحسبو ملوث عل ىداضيب + نرل 7 ةصقلاو أيوا وبتيؤرايدلا ب اخو كالمشلا هأخا عاب نومي ُناَّذاَو 0
 اصب نم آن صرف فال ة جرا ن ا روض لاقي ةدلب ىف تومزعك 3

 تورز لام تاه زضا اسوق تورز و باطلا ا باعلي تن ايتن نيلاو 9ةدضل فَلاَ رلى نال وراصبا 0
 |ٌمفلو مانصالا|و ال تلاولسانتوارعواوماتد اف ءار وطن او رمت 5 و

 تيفي نوفمبر لايام لبا 0000 مول نر ليو افباذعلا لازنأب دعو هللا فحتي
 هيشياتاورداغ سرمالغلا ىف هيشمرلوف ع ليرتلا لا وم رس م,روصت ٍ

 لولا لو هيشاب ا ب لورسلا دخلو و ير يق نبل ني ت2 يني ايلول 0ن وعي اممم ل باذعلاب 00
 اا داى اناشمو ا ا ل ضال لقعحلا 6 م ا [ةاياهادارمل امدُلَح ألم ىو حلل عارم, تشك فارم ديس حور ١ وطص ى ا / 0 27 98 ىلا 7 ْ 0

 0 "92م تيل ننمغدلويشلنادر ننال نيبدنضرِكَنَدئا ككل هاى
 نا ىا ب ازوناب ليا نوبلطل ىا أ با ذولي ككجتش مل هك انتي وا وعس ليلا هةنجلاوهومَي 223 زرع بون نلا نم“ ةرفغم وه نحال او وَح

 ذاخباورباق وق اهلل حر تلج بط رجتساءاح ما ىلد الجاع ب 7

 2نلاو اب انعق دج اح. زو ىضتا زب سوم اولا ىف حءارص تجاه نر ار
 قر النادر هلاك ماسر اف هدعولا رج ليَ لع راو زها

 ادعمايا ندع ١١ مويو باذعب نول ة حض يكل يق ان ينزلا ومن مو لوس 1

 بما زيلا ىدايلا نايس لما نإ ىلا ريغ ير دن قلع ةرضذلا ماي كلف مث هلق جرورا نم لاطتس اشلا مايا نإ سيح نمو | ةقيقتي اذه م ايا لوط سجن مار ران يلم سس افلا لوط

 لع_ٍدك باو ه٠ رة ايلول ذل ءاشناب لت هلك ص م يب انت مدعو بازولا لوطن ةيانسكوم هرارتالب ددعلا ىتش يال فلالا طرت ةنسضنالملوق حليل ل ةعدضم اي لول
 لك فريك نكت يكل وق ىف البق( ةسازل الاب اف ىلدال' تال لا مين ادهدع هرشر فلين اول فارق ام سل انلو اولا ان ةرق تستااتورلوف ماو نو دوب قلعت اين لأ بل اوجتسيس فو

 ىدانب» م ةداي زمبءارقو نير رلفاناوب .ردكرش ملا ق اسد مالنا ددص نال نقيل الدو باطخا موك تيران لل عراهتتالاو ب لدذنا كدا ساهرا الا نسب نعيمي ذن وق هلسل ىو اص »م يسم انيأمب



 ةولطسش لق لس ٠١ .قوعرم الا نكح” سوم اهلا ىف لاق مرق وعي ىا مي طبشو ملوث هلس
 نال لل لو :لكفايد اس انا زعم ل اقف نو ب0

 ذلا
 لونا نيل وسلا نا مهذب اكو ىبلا تالق ةددجم دوئرشوا ب انك ح اص
 لوسلاوبإت قلقا ةوعدب هرمادإ,م اظن فلما هءاج نينا ىزارل اخاف

 اذ وخ» انكر ت بارجو ضار عا ذو . ةلارم اج حرم رشم ما عاف ىلا تال

 فالكاتاضاوإ ناكاكل ماكعالا 2 شب ىيلرسرلالاتسبفنلا لاقو باطل
 مارت بادللا قتسوماقلاوف لاق ارقترلوث اهلس «اسنالاب صدف ىلا

 يلا ل زن بسس نلا ىلا تب راغا لست هيلع. دا لحس ىلا رقد موق
 ىلا ةرجإ) تناكو حبلا نعم نسم نئانعمر ىف كاك لذ بأ ةروس ىلا ةيرق
 نا وشوف ناك ىلا رج ايلا مددقد ةنسلا بملك رت بيدر ف شن
 متسماع َياوراذب ىذارلا لاق لا ناطيشلا ءاتلاب لو حي ىداص ٠ نما
 لع اوكي" و ةعوضوم لطاب ةياورلا هذي اولا تادف قيتفم ابا نرمب ظنا كيسا
 ىالاوب نا ىوبلا نكق طنايو ناش ىلاعت شا لاق لوقعلاو حسو ناب
 نا لاتدو زل نمالو يدي نعنع بلاي ايزلو ىنتالف فير شلات د د
 لن ب م دج امر تلا هذب قبلا لاتعد نوظفاحل تاور ذل انل ن نك
 تسمم نب قاحا نير نكئوم انعيلو نوح عقلا هذ ةاور نا ىف كغ
 ىور هذ اضيأو اياتك ف ىنصو تقدايزلا عضواذب لاف تصقلا ذب نكل شن إ

 كولر ُ او نرلسلا ابيت جيو رب | قوس أرق مالا ىلع ىلا ننا بي“ لأ ىراؤلا

 تسلا اف سلو ةرثل قرط نس شي دك ادب ىو رو قم رذلا فس دع ريف سيئد
 دنيتسرف وو ثيداعا سيف ىربأمو 9 تين مللا ب اوم ىفو َقْمارْعلا شي دع
 ةا نم الاق حشرللا بسم )ومو يبل رييضتى لا عتريلف ل يي تشكن او اصنم
 البو ةولصلا ىلع :ا دباو دصاو ٍجوالا قبترل هرجولا هب تلطب الشك رارملا ف

 الصم تاكا هذهبب ناطييفلا اكرسسشالا"ثلاذلا تانمو لوق هنع ت
 نولش ابين ى ذلاوه مالا رلع ناو هتعمرنع روف لسمو يلع لدا لسمو راب
 هوجرلا نا! زي و ضايع ىلا ل دلو يلع شدا لص ىلا ةءارق قف ءاتلا اذ
 ىزارلا ىثىلل ىرايلإ عي ليو اتلااذؤب يفرعلا نبا نحت ا زكو هجترتر لفي ىذنلا جو
 هالو نيل لسا قالا ق نا جالس مزضملا
 ره |يبلر ى يس قنيرعوا قيل بر فو) نوفطحكق وزع دا سو درفكق نرخ
 رسلان جر عن ما تالا نا نوط يان الو مانلا ليم الا ب اشلا انيبا قو فر حلاو
 َ سورفو ببارلا م عنو رايس ولفت قلارويطلاب عسرشف عقل
 0 هيلو اووسا ءابرياط سوورف هروب رك ق رفرفلا سوم اهنا ىف 0

 ا اطرقو سوورفو لب دنت رورو ا قولزلا يشي اطدا هوا اجور مضل

 عورتا لا ام انصولا نا نو ماكو تأ قيئارط عن و ليم لعمال ب اثلا
 - الاه ذهب رأ وأ ,م عقر تو رارسلا ولعت سا رويطلاب تسرمشلمإ
 ,ىف قس اطيشملا نعال وق ول اق ذا لسر ىلا ذب نسل: الي وزفنب شا لي

 ماعلا با جرن الات ايان ونمولاو الف ى وقف انلا دا دول البا تك ارق ىف ىلا
 لايف القمل خارق لمت نمد يحسن بشن نع قرط نينا نياد ير نيو
 كريد كو مرج نبا نيل رطالا طقس روض ا |بركلد ةرثشل قتورم صقلا ترد رودهف

 ديو لرم نبا صل دور نرراو س|رع نبا نمت مدع ىو ر دم و لص ا اهيل ننا لكل تت

 !انفاعلار يلع ضال: ةريلا فر ثعمولاو ىزاذملا ىف بقع نبى تمد قاحسا نيا ور اء
 ف اكمل ا شكرك ا دقو حيدوو نأ ةددصأب مم ناو هلسمارألابقرط نا لاقي
 0 ا ل كا
 دمام فن ةنب اشري اهنا قبلا ل اقد الث الو ال تعع حبس لطب انا ضايع
 ,ىبفت عقلا و زور غتى ريس” نبى ور ءهمبار نونو رطم اهتاود ن اى

 ا ل للا قورتسمل 122 دا ا رنا ىورتعلا

 قطو 2 خم تكس ىف ناطيبشلا ءرصتر اذ نع !لرع ناكللو بلع

 ايئافزق سايظو لاىفد نع ا لا عن ارلاه* تالمكلا أت
 بحاازاالا يلا حى ىلا هرلث ان ىنت قمر وقل سابع نببا ندد ا هديل
 مييوغن ل ىا ديا ف ناطيطسلا كا رع مانت ب ظردصو هاريس اد اريشم

 م راؤتشما بنولا

 للشاي ال ىو سم! دارلان لب ارو عين كر مو ى ضر ال
 تنل انة سدافلاب بلقلاعلف ةوسقلا يس اقلامل وق قم حدر , ماكحالا ىف
 ادا سا اخي لش ”ناشيالد عسا
 نانا اكو كلر شئ ادنع انتبلا هلزنم ىلا دك د ل 0 ف الا
 ل شاددادزناف شعل مىلامتودق 9 يطرد لص دنا لوس, كلاس ىلك ل اطر يخسلا ىلا نارزدلا
 3 ل ةلط ىدام» لذ هس
 ةعاسلاب دام ااذب لك -ِ وبال ليالو الشم الاف لبيطاو | لغم لن موي لكسباكو اد لسيلال سقما مود وجو ايوه تراس ولتك اذا بكل أنبا

 ام هنيزوظدا ىلاىتق اءاو همست ءانلا كل فلاإق ل وشاي لخلل
 ىو اص سس مج اشد ايليت نينا لبو

يب ل لسار ىرر لضر لو
 هلع « مديل ه

 نااار يصفون

 ناش لسا اش لوسرلا» نايسسبلا عدد فو ىداضعيبلا ىلا لبو دقي اس ير شبررفتل خبل نو عل ىنبلاو ارييلا سانل اوكي ة دي دج مير 1

 وعدا لب يابت م بل ىا وق لس كس. مر عني ىلا طيميتلا نم ةروسملا ةدعوملاديدشتو ”ثلشملا يرد ءايلا هذي
 ا. لوسيا نال مك ىنلا ناري ضل اق و موبفملا بسحبإلا

 ترمب حمى ل اضياراياعلا فلتخا تالا رف حرشم لايخا اك وسيلا سمر ىلا نإ لسوريا د ذ البجا و ب اتألا 1 0 9
 نشا ثول نا وسيرلاروعسلا| ىلإ لو ىل الاومب اب والو نركي ال ىذا قبل وهف ل وسر زباب لوسرلا نيدحا ةرجشا الوسم وكم رشلا ىق ار لب

 باكا ن طرت فيلد » نيرادلا عراصم نمو وقف ع رصف اس نيمو لاسر خيل“
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 + ةعايك او سس لب بم طوج ادب هش

 نأ ميال نتن وجل ىلا وبن وبسنيى ينل مزج بلطياب نارا
 ايازوتوفي نأ نونظيأ نراقب امسم ناار أعم و وملزعاززك :ربرلقموأ

 مه لوس ضن كزبق نم اناس حلا بص ا تيلوأ باقعلاو ثعبلا

 1 ل ل 11 دبل هاب هدو يضل غيلبتلابماىن
 لا ةونس ىف ةقارصوجلا[ؤرقووهيلّسرلا ءاضيمم نأرفلا ني سيلا, هزءارق
 نطيشلاءاقلاب رشة ةونمو د علا وتنال مف ءرفأ دعب شبدرق نس لجعب
 نيعافشنأو :ىعلا قينأرغلا كت ةيرعش هيلع هللا ص لعربخ ني صن دل ىلع
 لسفر كا" مناسل تن اطيشلا أقل مب ليتراج راج هك نباورمف يل
 هيب نار و ننقل قر لطب نين طياؤبالا هذ
 ةنع تو نطيل قلبا لحي ءاشيأب لعفيهنم ةنيكمف هنتي يشلا قلاب
 نحلا لوبق نتنيكرشملا ىا مب واق ةيسماقلاَو قافنو كش ضرما بن

 ثيح نينم ولو ىلا مم ليوط فالخ تو يِعب قاقِش ىف نير فاعلا يظل كأم
 نيحوتلا مولا وموأنْبِنْلاَاحلو كلذ لطب مزح يضرب مب ميلا ركذ هنأسل ىلكىزج
 هللاَن]و 0و ه) نارطن ترفق هاوس ومش كير ني قحلا نا رغلاىا هن |نارقلاو
 آو سن نينا لاري لومالسالا ند ىاوييؤتسم قرطدا رد لانس نباح
 لطب ياسو كندا لمجوبلا نأ. لع ناطيشلا ةأقلا مب نارفلا ىا هنو كس ءَيرعَف
 اموبوه0 مدعم وبا نعيمي وأ ةأيف :هيقلا د فوم حاس ا دنع أسلمت

 كيمو كاملا هل ليلال عقلا مويوهوا بخ قتال قم يقعلا جرا اكرأ كلل هيفريخلددب
 ادنينمؤملا نير كي فرظلا بصانر |قتسال نع دنمضت رو« سحمي مقل مو
 نينا هددانم الصف رمل هرج تحلل اونما نين دعب نيبامبنيرغاطلا|
 قوما دك ببسب يدش ف نيو لعرمب كيوتو
 از مسام زري اوم وواصل ةنيرملا ىلا لم نمت عاط اولا ليَ

 مهَرلخ نيل نيطعملا لضفا نيوز رإَح ولهان أو نجعلا قرنروهأَدَسَح
 اسس جييبيببجل ل سس سن ل سملسالا

 بسسس | عجم

 رز ىوطو م ةرب يفر فال ىذلا مديلا ريف رد لولا مدع لص ىف تح ميمي موق اهلل م لسا نملع فس يلعارفاكا

 نبسعملا نالوا م 0 ا ل | درا

 2 ارو تحاوا تول ذو حلل, ليو وتل وعلب عطومرب اظن عضوف اهب ازعدا اجلا

 ًادتباورج إب نيذلاد لق ةلف ل, يبل ل لب اتوا يف ءايلانو ىولم# ون



 صصقو دلا را م0 0 افلا سوي هرايرق تس ايلعت 1اس كو لرد هوس دروس كد و رطل منع ل رمرفو تاما عت

 لس .وغل قرح ىراهب وعم ب تاعلون: نيد هرفي وساق دج اطار و لو لس ىداص ءزحآ لا ماك ل اقساللاب ب كى ل ريتال يظر هدا # 7
 يردن اعرق ىف تلزنداف لوزن ار 7 2 داما اى 00 زلال و 4 0

 ةنانم نيرا رخا نان ن ازا السيل 0 رلوث لش ل, نيس سامع واقد ارباف ناريه سلا يدش
 021 1 0 0 0 20 ابار وابل هللة 0 2 0
 م 0 دقالل يتهتلاوايلايد نيك ا ل لكَ مث درر رئاو 2 ١ ورم اع ناو انا تول ام معن وجيرت اتناول وف كنس (ل اور شألا ف د ازلاو علل . لك جر اليات ةراثا رورراقداببس للا كلز ىااباقمأ 7 و هن ذاإلا تالا
 5002 سانلل ٌبرنَدا

 أمم ا ' يلع ملل هانا ةنجاوه وص روض رئاعض ؛6واالاخ داى ايقفو ميلا مب نم
 ما

 نينمؤولا نم اج 2 نمو كيلعاتصصق ىلا "كل ذرمالا مهاقع نع ويح ظ
 ماكل يق مرجلاربغلا ىف هولتآ تارك هلتآق ىل نيكونلا نماملف هيبتا لد

 نعمهل وف نينمؤلا نع وفعل هندا نار هلدا هنرصنمل هل ازثم نت ةجارحأب ماظىا اا أخ آ17 وت, ”ء
 ىاِليل امان يور ىف لل ندا ٌنايوصنلا كلذ مارحلارهغلا ىف ملت
 مم" رندأ (ا ورصنلاى قلا هترلق ةرثا نم علل ذو كب لد زن نأب رخلالا فاما مالك ل خري

 هنناَراي اضياوصنلاَكِلذ كلذوه اعد بناحاف نامال احلرث لحج ثيحمم,بهريمصب نينمؤملا ءاعدا

 2 0 او هربق تنكر ب ثأس هاوسأ
 م ساد يضر لا 0

 تزرلاو جاهمالاف ل قرا ةلدالا ديك زال يمل 20
 تب اويسلا 1! ل زوو لاثلاضبالادا كو تلانلارارلا لن :(لدالا
 كاسم 2 ا تخيلت( ضال فاو
 6000 ىواصا»اين انرايح الارق ت 2 لا لرايحالا داس ايسلا
 هط اعال يبس انا ناوي نان عبو ال او نط ار
 ,ٍ وب دان ببصتقةباوم اوحمم | غتسالل سي لوري اىلاريرهكى ا 1
 ٌءايعادوصقنلا ةرارض فخلال دل او بصضفالاضياو تي درى
 ل رعبا ززسملا راقي لع الل عراضمل ل لولا
 احا نامه يفد ليفلا باول اساء[ لوو هلل

 ب كجرر نا ىاورلزلا [دزفاد كلفلا خس دال لأ ء لع
 تالامان لكئركإ[ 2 الار من ض يالا فاس دركىفا

 هلل جات كالا ا طلانبإ | و رج و 2222
 لالتل ا 7 لِط ايلاوه ماتصالاوهو هي هنود نمن رهيءأتلاو ءاملاب ن وع لي اماتلاو تاثلا قعاو ف

 واوس قة لكرخمعي ىلا هريحْلا هتر لقب ٌىت لك لع ىلادلا ىلا وم هدا ناولئا ازلا طقف بم كول يقو قا نلإ نريد نحن ه ذم ليوا بضإرك

 ذا نمان هواجس ورم ضروب ارطم رام ام عاملا نمل ١م لنا هنا دنا ناحل

 9 17 ع 0 ايذأترمعوممولق ىف ابالي تابسلاجارخا دهب يطَْمَنإهتر رق

 |, عملو 2/ و ايس 7 ِع 27927 1 277م يي 0

 هلع 1 0 اع عايد ديما دابعنع قفا هلو كلما لعن هلا قامو بوما إد 3

 دا 1 0 م ا ا ضيعازلا وو ندا ولبى ضاق اك هلا قو مكل رك هدا بريل
 ا 11 م ل ربانلاب هند ديلا وكلدتفدهيذابَلِ!ٍضْر 20 انآ نم يلا كم ايلا كيمو تنذأر ةرهاب 5 ةرماي

 همام ,اقنالإبن كيسا نلاوهَو كاسمالا هريزطتلا فوضت 2
 2 ةيحو هب هنا معن روت كلوذلا ىل نآس ناخبا سعير هك كاع

 3 ناني هب نولما وكسر رف ةينوث اهوكو نيسلا ع د2
 دذ امم هوك ات نا ىحا هدا لق اماولَو ذا لجين لارمارمحلا رد عزاننال
 1 اهدا لق نيرلارما كو هانت نيد ىَنْمْقمَتَا هم
 5 تنل ور ورمز هنأ هلال اتقلابرمالا لبق نغو يلع وكي نايف ير ولم

 ٌمتتماغلا لَ نالخ ناقيرفلا نملك وقيم نو نوفل ٍميف متم اعف دمتم
 هلك قردذان ى اك ذنا) ضرك ٍربَلا لا 3

 م نوكيا لا كداب اهداف رنيا ولم سا انووشم او نق . قبيل العنا ماى كيذا ظوفحلا حب حوللاوه
 لرت 0 00 0 ا ا

 آلا نا لير نيلوقلارصاار | مرو ومأ سا (لاشصلرم اللباد وةلش لا اروبا نه ديش الم زاهومشا .ول| نما رهلغب رماد ررلاعا

 ا" ىقنملا روت ا "سارق م اؤتس لا ملو وأ للم ىراص ساطع امل كا قاما لإ لا شفورولام كرا تلا ن راف ئص

 322 انوا ويا فطن دولا درفحلا حروللاومرل هلع ل ضالور سارع ناكل م قس |
 لأ ركل لال رشم وللا ل ها لذا ىو مرار اساء اس نول نحس مد ءاضيب ةدد نمد بوس ارو شما

 ار
 اج رسما ىسدورلا قو راو لبق زنا سمرا كي (نالورانع صاد لام !نيرلام ايف رعالا لرقم بايام #افتعزانيالن ملل لسع

 لهوا ودلال 0 ناانرلا 00 00

 لوعغلا لئبصا كو اكتسب ىاءاسن نلاضالب
 راشالتمو عتتالثل ن ويثوللا ٠ فلن ارتب اك دردقل نوير صبل فل جال
 م ذابالم وو هلل لهب ماصخم ثلاشلاد ل والا ل ابحالل جراشلا
 0 دارنا

 نك

 بحل متل شرب اوك ال ثير الا نمو يعمم لا نرد ماا

 0 !ىصوم شعب تناكىئاادمالان ىرخا يش ىلاامإ
 0 وب ث حب سوة اررتلا
 4 20 ولع, السن ورا ثعبرذكن وررترلا الار
 هلأمالا 00 يوري نآرلار اسم تايقلا
 278 اعز لا
 7 ل !ناوي رام مر ل, ىواصأ مادتي
 0 نط 0 ا تاقتال ل
 3م مرات 1 [ ولا تافتلالاول

 1 راعي ذلارم املوق ا
 4 0 فس /ر ساند نبل رب تاز
 مي سالتك ام نوكأ الو ل رادع ام زولك 4 سو لعل لج وذل
 بار اا داب | لاقودتيلا نوع
 اشكو از: سي يسرافلا نال حت كباضلا دا نيدلا !قيلا
 7-24 و هلق + نيدراكردزناب لايتا با ءارئاس



 (نلاكن اد لوصرملا نمل اع ايبا هن وآن وطن وراكملوف ةطعإ رص نادل قدر لت وبك م
 ليئاعتزبفالاو تركى ريت وغلب سب ضر 2110 راو او هؤزجت الا نال اذاضم [ 2

 0 0 7 نزح يسرافلاب: ا 1 نا عشا اشارقو جلغلاو اال

 اذا 00 لام / ريا والجبن 0 ا م رسكمفلا لسا ذل ا هر اتملا

 "د تا[ رعد اوارم ن ناهي كلو رانلا كو اد دع تقولاف جرد رانلارب ىاداتلال يعش الا لاتقل أسلاس ع السطر :هأرانلال وق نس ن لص ل ا
 0 ا 2 طوف كلر زومبا اسال ل 0

 اناا لبا ناك او باطخم اذان لزم ارّسا ندد نع دعي دوق ألا لا وعتس !لكضم 3 ايمو وسل ربا حرف نري اباد وكانا إو
0 

 اوقاوررروب رطبا ىف يذ ع قيظتتاس
 0 ا

 ريال مود اها اج هي نيل وَةِعاطلس ءانصالاوه + ميل ريب ما موشن 5
 لدتا تا نارقلا نمي بع واو هللا بالدمع مك م ملغ

 2 جرس وعلاو ةهاركلا نم نا ىاكهلراينالا ىلا نط 21 ور نب 0

 ةكاب ى ذك ذ نومك له ضطبلب دف ن قي ى اهب حبس
 وادي مهريصم ناب كنب للا شاه نعود وه مكيلعولتلا ناوقلا نمركيل

 ان 00و ا + | لولا نزين وربسب ثيرلفم لوف كلشس حرت دولا عنب نويطلملا
 وديعترر وعدت يِرلاٌناوهو كلا 6-0 يرو ا 30

 الل ىلع مقيتبابذانكلو سبرمسأي اوقع نا ماصالامهوويغ ىو نون 5 0 7 ا
 م »9 رو 57 ا - ص ]بنا ارجو الشم

 كزعرلاوبيطل نمولولعامماسش َن نلارسملست نأ 5 هفلخ ىأ كل ٌوعمجاول و ثيؤملاو [؟ * | ساروشلاب 0 2 7 را لاخلا
 طلوع 0 ؟بلاطلا فل

 رماه قاعت هل ل6 كار رص هرتسي وقس هب نوحطللا ؟ - دابززلا بلطل الرش 0

 5 برع وفل هنلا نو هنم فصتنيالو باجل نم عنتر هيا ذاهنهظع 00 : 9 6 يا وراهص لوتواسلاع درر | لف لكس ليقسلا لوس زن ببن وليرلظو هل دق طيس عل 1و
 يرق مال ب ةارونلا ؤ ثءأل ”ٌساناسلع قف

 لا يلع لنا ن وكوشلا لآق امل لن السر نيل تيوس زال نوقع يغلب 5 000

0 00 
 هس ايرشوو حا نيضورفم
 امبلع وقلي مسرد ناؤعزا ما | نولطي اولا ا
 (اصال نولكي زل اكعز نبا نك كايف ى وللا يذلا ظرف لاو ثلا
 راف بيلا ارا يوسطلو 272 | عرارناو ىاللاو تيئاوبلا

 مل وقد بيطخ سو رادزتس هب آلاررهتالف باز وارأط هز ايفا :

0000 

 ميلك لا لكس( لوس لل لاكمال 0 :رسلإ كا

 00 ا لا 0 0
 الخ دواومرق5 ىو املي 0 2 مند! وهربغو ا ا 0 المل لب شمل ا ندين نت

 مجلتي ارز سرالريضلاب ضيعلا نإ "7
 2 0 م ب دج
 ا ل تلال 0 "1

 ةرلصإا عمت ىل سلا نين سن اراضى ل و 0للس م اع نم
 ك0 أل كن الللااب ةداتعلا تايسلا هبل ئءا نبال
 ٍ ليسا نوتكر 2 .ازاكسانلا ناس ابكن بيع
 حلك اننرارنع انالامبةالصلان يغقدوعسلاىإب ىف ف بيطغ نر

 و1 روم نبال هولا مي نول ٌلحب نولمتوهامواولعاموأ "
 تالدالا ريم ورجل اهز صير !ا وكذا واكو نحوركت راو نبع اواولص اونا

 ظ م ا تو قاذر دق اق ةلاا زوفت 0ن نو كل

 انباع قبلَ هيك انها 2كشتج اوه رصمل الع ح بصنو هيفئاطلا 3

0 

 را جال م رول تارووغلا لع ل 5 قيضى ا 200 دم لو ا اناا سس يما 5
 وراس 6 ١

 هب

 ع لاردوجذ براس ناطر فزت 3( عرو/ر ا نواصي
 ل.نيث ضير د عومو شلع ىاليبس ل علف ىفاطر امورلو# 1

 2 ماظرارعالا هو هدد /ادعا هريرهت توزج ادم امل وعشمو رس نيد تاق

 وس فنلا سد نلاملاورمولعم ير ا
 9 انلارارج انو يريتلا دعائي يشار _رمامعس ارم او ىوملاا
 بصق هلل" و كلش حر »ثياب درد لصالاولدااوربالو 7 وم

 00 يا نآولا ضف مب ومنح 2971 ةلورفسلاو 5
 2 ا رو وو
 0و سم نويل نارقلا ىلا َّنه نم قيدانكلاازه لبق ى الق نما
 ًابملعا مواد ةولّصلا| م ومد ومداد ممةليحإل سر ناساثلا وع نسال لع ليس منا نركب انقل

 2 * | فصلا ةفاضاماقحار اود ارجنجلوكل [ىالصان ررصلا ل كوت
 علت كل است 0 2

 تاصمل معد م شوك 0 ىلونم ايكوم 3 وهموم ٍناوقث هلباباومصتعا و5 . لاك اشار الاشاقد اى اماب لذ ”فاضالاو توصرملا

 نر يلب 18/5162 2 2 مج مزح مه 1 27 امد ناطينلؤ. يب ”رر,اظلاو رعلا ةري اج برضا شال داريا بغإلا مايالا
 ظ ابل نان لاقل تزور نيش لو لم نورا ل ااباطماج شيكو اوك ابدا دبا ثيدكأل امج نمسا لادمابد لقرار ضنا
 ابيل حلو نا عيريف عرتال فيك نلف نا 2 لجادمل رق لكل جيدا: ىتازلا ني انبالاومادا عربت عاملومو نيطايشلاور ارم دابج نيذخ ( سلا يللا دارج ىل
 م "| ناو لرشلا نم 20006 ا ل نأ ن رس يراوح ناس هيو صداسفإب نيب اتم نور مكموص بود رمان زب صك دورك ارو شع

 كفي ارلل نالاسلاب ل صيات 3 نسير لا _ارضلا ناي اا ا نشرللا ىذا لاقاضياد عاشلاراشا ل مصصيخواندععراكموا لابد لب نايتالا تقرت
 مو كمال زب ا 2 رب قا ةرافلل تونلابايااربم 0 (ىب هيب س داعب افاضياو يؤرصقل اوفس اورغسلا ف لرطقا ءاصللحرإباو 7

 107 تس نلم نا ساكو ١ لو تيل ريضتاو يرش ) ل نانا ا قضإ ل ع
 ا رشي دفايه ا لفوبو ىلا أ 0 مريب لا !نئيلاو 1 لحتو وربك ب ساو لاو

 0 بوصنمنا اكل 0 ا الااصاز / ضلال ذا 59 نيلاطا مولانا

 ”بوصلمد عب ارلاماميلات ازعل امثاو نام ا فر لودر رخال عري لل ر/ تاكزع, لقي وصنم نسال د تسد لاق ساكسلعتأ |



 0 10 07 ي سبا تنال جانا م ةوبج تقي /, لاحت ل اا ررالشلاا بسر نيو رنرصبلا ل ]الع ع ساو ا لوقو سيؤللا وقام تول ةةلس م ىف
 4 و حس ىداضيملا ندر 0 ني و ونصرملا ناك لو ريتال االول وتلا تيتو لالا تيت لزلو ىض املا لضداذ
 رسب كر ردض نان والم و ةط انيب ا و ميلك ىلا ماىدر دج 0
 ل (لوالادإلاو نيحلاو نحل الحسم ةولزلاورب انتج ةررلا بجويإ راسو تا بجلال لاو ةنريلا تاءاطلا لم ايقلا ل زي (خلااوغلم لل ديل ةرلصلا عروب
 3 00 من نول رار هش راب تقاس لإ ل وامر ثلاوا_وقربىذلا اإإ ثيدحأ
 كلذرارو تب( 0 (ماقلا "ل اع ىلإ نباح ,رغاةعتلا رب لادا ”نيزلاومل و لقد لب ل ئازرلا نعإ ريل هلل | ول انسب

 را ديلا نبا نكس نأ 2 ذ١نق
 ادامسا جوز ارك اذءارو تارت شل ةالرث نإ رولا
 ناين لااا راش 0 او هللا اءارعأ

 1 ادارلوق كس مف يجدن مالا “نوعا ثيدحل |[
 دك اضيا ل امرشا اع ناك لاو لم ات اندن سان كا :

 : 'ءاقرالا سالو تباصقان ثانالان الرل اعلان الامي ١ 5 ياآإاس 5ع دز ”5 ١ ٌقَضَعاَوَ نائلدداو رهو نايا تكامل 0 2-0 -
 دارا اضل لش داس او عيدلا ل عؤ 5-1 0 ومنو نرش ج0 راف قيقا

 ل شر كلب رمال 0 راو نو دؤوط نو زلمه نبل 4 نوضرموريغور لكلا نعول
 دس | ناوما نواة دجال ناووانزلا تاي نا 4 763 رد
 ا ءلطاوللاو 0 100 301010100 مورو وام امهجاَوذ ا لعل لعل هارحلا نت ن وظنجحهجو شل
 2 ا ا 0 دك عكا نم ىاَكِي دار هلأ نبي 0 ايد ماتديلاب ءانمتسالان لب يد يألا ل ىروخبلا لاقت, الا وربب 20 3 ١
 1 00 2 ب نيزبلا 5من لعالاب ىلا نوز والان و داعلا مه كئاواذ واو نس ءانمتس “لاو

 كعب نإ) بشورب اند( ض الخلا 2 ا لوف إكرام
 با ااا يع ا م نيو نوظف احن نع وعار اهريغ هاةولص نما هدا نيبو مهني أذ مه ندعو درقم وأ عرج

 هل نقر اَدَم تنل راناقوا كح نظف كي ادرفمو دمج ميك لص عمه
 اوداعلا ىلا ةراثنا كلذ فم َندنِلْخ آنه كال لاجمل نوري

 210 اروع نوعارمل 1
 ةطماوالبى الضيم ىبو ناساالا ارجو نلا يالا ي 0 ا

 قثلانهؤثلا ثللَس نيم 157 نيم انقلَخ نقل هيا ودب أ سبل كذ ةيسآتب
 و 2 9 ١

 مباعىذلاو الم تا ناشال ضل تاذد لي
 2 ةطاصان ق درب ناد اياالااو بلال نإ ع اشيل ميل

 فطن هد ارش ناضالاىا ”«انلعج دش ها "لس :قاعنم نط نم نضهنصالخ وهو ةيم هتجبزتا ي

 لمان نبيل بادر اظا تلاد نأ

 ملف لس »ىذا ود سرب ابكي رملي دال يوما هلا يظر يع

 دضعأو لق مك دم 21700 1 م خلاوه هنتر 3 قواسم
 0 .: نادضوملا 0 ءارث قو نام ماظعلا , يسف اواظع ةضملا نفل

5 

5 
 را - ا!ىييا

 و

 ةرامت سعال ا الش ا بس عيررصم نا بجود لوركا ةراق تاوآاعجب

 ا 2 امايص ا
 0 2 ناكل 7 رخال لول درصم دالر عا

 را 0 طالق جانا تما قاض
 نيراولا_جكتأ 21001010 م 0 0 هي يي و ه0 وم رد لاقل ادب ملعلا نازح نسحاز زيممو نافدانلا ل لزمورلما المل والارصا, .رمزلماب اىوث 0 م هكا نلبس 1 يفك نسمح هاكر هيف مولا زن ناقل انا اد انرييص قعم:نلثل بلد دار جاد تدق دقل ل نم تاضا اغيب

 ا 210001 بام ومس ىأع قبإ قطب ظعس محق نقلخ لقلو ءازحأو باسهل هنت
 0-50 مسي ًأمبللا نايم اهفرف 21| هروح انصا للبس 0 نيف م كللف مهلع طقس نأ هاذ نيف اهوا نعأت 121 ام و:ك"لبلا 3 طابا اوابود : تفس الا ناو علاو دما 8

 افك ن عر لافي ءار ءامشلا نمل وس 5 ٍضرَدلا ىلع قت نأ ءامشملا كاسم باك اءركسن و ا 2 00 ا
 فاش :مهاو دعم ن وومفو نودودافل ا تا هك

 ةهكآو وكل برعلا كك : ا نس مح 27 تسوي ور كوسم

 0 قبل تيان اوت فولوا وويساوك

 ةلطرسابلبت ب ,امإ طايّيار فن اتم دلع 2 هز نإ بق 0
 حلا لكن اناا لمعلا نايل ضل ااضإم لسن اضالا رو
 طابو الا ل لاعلو وهروب ا تس ماظل دم ل فأل

 مل و هلل ص سس ءا رمت لس سلسل 0 شالا اجي
 نيو ردد صاب ىلا اان را ورام ورتتس(ئارإ ايس
 74 هرتادلع "عنان ةساقلاب» بسلا
 فاز تس رج و طنلا عسر صإلا كن !ناان لابيارإ لا
 نايت 2 مروه لك
 منا الاد باب لاريزي د 3 0

 0 سري تل ايسكو لارالا و نطنلا نور وار :

 ك0 رؤغنلا نعى دريل ملل لشي ربل ناكر اسر عمباملا 2 ابن ناار 210 وسفن يردقلا الو هلك
 مانلوادج ب غب رف باولو م ةفطنا | ناإ هلب قر 0 6 0 تطو' نى تت اايلواو ةيدازغال ظنا اق ابدل نوعي راروطبل ع ةرم ناددد نال 51
 00 0 0 رعت ثيلاو توللاذلو بش افا رلجا او ظع لال اد ةروصتاو نزولا ىف هاتبباشمل بي قرف ابددلا ل جت حالم |
 باز ناو ا بلاوللاوا اللاث »مفلس ولا لكو لم اطعم راهب: اف اوداضيبلل نطو طراد عزم

 ان (شناو ىا تانج لمي يوطعو 0 و ل ول سودان سو وعقول بيلسان
 ىوضافف يا ورم مان هل تراك تاقلردمارلسا نال نيس انيسوطل عصام او زإلا م ءانانيسول بع زق لو 0

 ملوث هلل مالى | (لاقاكر يقل وردا ا ابيض (كويضا دوقبلا نس ارش نال اييرقد اينو يسافلا
 ةسس 7 اواوعثلا | بة رلاب انسى الفاسي قتلا سلارزفأ ل عش انلاوريراحلل ع 8 بف :



 ا ل ا يي لو مص ص

 اذا لوس وما نطل هلي نط وأ لس كليو عب اتعامل يق 0 تبنت "| نيل ل وربيع ساغتلا
 انكر نازسللاو اوا مادا موف لطم باو ناك سس / نو بتم اواو تيرلاو لناس أن اذان ناوي يلا 0 را خم انا

 (ىك دام برغبة رت !ماخنالا بناه ربع رجلمافنالا كن اول 2 ا تيرا ند درك زباب ولى تيزلا 1 78 يحرم

 لن ثان علا فلو ماضل عل نارتو تاو لانا لا 0 ءالاب نوط ف املاك و انعم اسر اب لامر ةكقم
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 ريل م امان رو ثطعلاا خو ثانإل| صو 2 / لو لب ثءانالاور وكذلل لعاشلا رفا مدا رلاق ل ونسمملا ف اءاو اركي او زفم_ضلاي

 هج اورام اع 17 هك نبل و انكار نيافش اش اف 2 هالك ياما لزب صس نارا 1
 ّ ونمإملا ينسق أت 0 ىو راق
 فر صق رسم ا ندر رمت هول _ ارا (نرغألا نول
 اورق نر لاعا ىلع 0 مالا عرازط ثمررصقلاو مار
 خب و و نوتيزلا زرته يناثلا ىلع" ةيرحمو لوالاىلع ةساز :ابلاٍوهّيلاب ينالثاو هرقل حرولو وعم 0 اّسوديضلا لاصار
 ا 00 لاو يف اسجد ةمقللا غيصي مادا ى ١ نه نهرا لع ذلع «َني 00 0 7 0 ١ 22 ”تدولاولا ناعوت ل يقود قورافخلا بير ياس و

 اوايزوطن قاَيماَمْع ولا رس ابن هربزعل هاف رتعل بعل مثدلا اورقملا لالا يش ئواصا» م ' ا
 و ارسال 7

 5 5 11 5 كلذريغوراعتنالاورآب اس نويوح ةريثط مدانم ايف مكلو 0 اغلا ا

 هبعا موفي لاق هيل لد سؤ انلوو سرب + نفسلا ىلا 7: لالا ا[ 2 20 0
 00 او وسدما بقتال قاتلا ا تا ١ ١ ١ . [لصاعو موق تناهساالملالاقترلوق غم عر دابإاب
 : لها دعاب“ مو نما ج11 ويؤركت اجب توقع ذأ يللا [1قازس 0 اا

 هيتالا هدا شو ا برب لت 20
 اتي فرد يحونلا نمو هيلا عد ىلا ز طباع موش كلن 2079 ربذ : 0
 ةباوصيرتذ نومجتتلاح هج هي حر الارسؤ امَوُه نإ ةيضاملارممالا ىانيإَوألا | استلكانل 2 را اخي و (طييبلا

 م ١

 م؟نكتببسن ىا 010 اميحابلع ورا ترسو لاق هتوم نمن لارج ف هر لسماع 0 111 الاقي
 د ةنيفسلا كدا نص نأ نيس ا6 ةءاعداسب لاعت لاقدكلست ناب ىآبإا

 نلاقي نادت اداقتر ل
 2 و نقواص)مالوسر

 نم وسلا وم "له ايانرمأ 2 رره] ءاوسا جا داْؤأَ دما زاثيح و وأن ظفحو نم 7 ا 00 ا هب اومن را ىلد دورس يطللعل يعتد وركتاو رف
 ورسام ها ١ و اهاقاوريصإ

 منكما 0 ليمان مودا 00 0 7-2 ناز ”“ د
 (تسواريرل وث هلزخ | ازكي
 يأ |سرل يلو هلع 20010
 0 0 00 0 ب

 ”يلارسلا ىو اذ( سلتا سا )ا: م اانصوو

 2 دي م و | 100
 اومعاررلاو /ىايط راكب

 نجا ةيدنوز ضو ها»مالأشم ملزم لولا لع قبس نمل دالوأو هن ةيجوز ص 1 ا
 عمم ماا 7 مام 217 1 ما افارا ايلعز تدي

 لام (نمأاوو نم نما ضوؤم ةروسو ولف متجعن' 00 را 1 رقي السل لم 71 2 ا
 ماكل 2 2 فال تصل حرز لاراصضف
 8 9 قرنكب اي اظل ”ةرالارهسمم ناكل يش

 أ كاز هلك د صاري مان دال ني نال

 تلا بارارؤتلا سافل

 ةراس يفض لج ةدصنر عيسي ةنيفملا ناك نم عيججلي قوه أسن لاجد تس

 نمو د اتروماةو 1 مارا دبكه كزياوزكًومْلظ 0

 كلون 01 نيالا مقل نو كورلا هل 0 دام لف رتنلو 0
 لأ وفور هم مهاوا قرص ىازلا فو ميلا عبو قا ٍتركافلا نا 0 0 0

 75 00 متكيرلاو..رمححاو قونلاو لاب
 :روعابلاةاراوبد نم اللان ونتج يدل لعار 0 00 !(لوعغشمو ىل ون هلم ىداص 0 ا 0
 تانرفحلانسدل و ثيا آل ضي ادا لكن نكس اورد ل حلبا ءءاضببا جراشلا حرم بو بيططا نبل وف روز 10 اللا نيو صفح ء أرق
 اىراسع# نافنورلر ماىتدارازة ذاك زال ونيفسا ما ظظ اقتناع نادل نانا مولا تاو سال 0 1 هدرا نعود ودلال

 0 اسهال / 3 هلل لج نا هلو ماىب 250 ذاك( رخالاو عما سبكراف د ةةموملا (يراعا نول ريلعاو اربح او تجوالوبتد مل يف 11-

 د ا اءربر اا نجلا لاف ار راظنان كوري ضلاذا بارو اد سرع 0 كرلاولا وم ثئايو ع لار 0

 0ع سلا "0 0 تفس ل روصو (نشرالا تالفنا عا اوونرتكر ل هع حرر امدارع »وم ناياراعشإ

 لك "نقلل يف ا 0 كنا نا يم يناثلا لعذاو ىل والا ءارقلا قعامب اما نقولا ميد ينصد نانيعبس ل و ملل 7
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 ) 1 0 ابللتت انءد+ب تناكالانم ليان نبت حماشل !لاتم كلزلف تلب# حم ةعبا تسل ازا دارتو لمص ) واولا نم ةلدسبسل

 | ضل فن لازنالا فقر ف لس كراس »» تار عياض: ل شلة ثكانم عروزخا دعو اسف اين ندفسلا ىف هكراوزي اكرابضسأ لا 7 دوو وع
 لدور تصل ب زلدب ل وزالالاو ساب عبار يطوراسف بلو لس كراس ةصقلاور ناشلا ناو ةشم اوبر يف انلا نه ةقر اشعل ى ماللاو ليحل نم هل هلت 2 1-5 يما كلنا واد سلا ايل شم و لوقو عل اور يناس بززسا نبل 0 الان ةنيبجت اتيت
 ير اسس 0 0 ا ا دو هل اح ارعالا فس عر سف لا
 [شاربسك يدوب نال بلس ربنا لسوتسلول لس ىداص»ب ب ع ناك راتني لنا ىلع لدي [سرالإ عموم رقل العجان او نرشعلا نس كو 1! يض وبلا عيرلا عم ةدعاد

 ةراشأو اولا ىل اننا ا 02 باسل عال 0 ا
 باوك زب او نع الوعل يآ و ٍثعبل مب رانا ين اناو ىاورسسم ا/لوقل ىّبن ادم هزار شيلالاازب املوث كلش لجدول تارفردقم ل اومب اع عق ف وإرعالا ةروس اءاو نيراجخالا نابت 1

 هاون شمل اميري هلو هسواسصص لاهل الر واييواسضل اين ومو ْ ا نسو

 ظ 0 ل 0 2” 1111111
 0 ا يسوم د و يوم سس سووا
 باتل واخر طللالوقلا داريا نم ةفئ نو للاعت هللا ةر سقى كال ير اتكل| 2”لهاو ةنيفسلاو ون
 ل كج نص نال ولاكن هطعووويا آسر دنت نيم نيب كنانيضا مسا

 ابيل تالا نادم باظتأرضادانم ا اذار نيل وو نو لملا لاقو نون هبافع من وكت ريو نييوكلآَم هنا
 رمت ل3يو دا نما ويا فمه انمعنإ جهته يصللاب ىا رجالي وبه
 وطرفو مق يتركوا ني هلو منوزر تنم برين نب
 نووبفم ىإه نور رم دطا نا ىلا ةلر25) ىناتلا باوجنعنئموهوآمهلوال باجل

 جينآتلاوكلاو ىلو”لامكتاربخو هن ن0 نا 2

 رب لدى الصمم ىنعف ا لعفوساتآديو تاني لفل لاعا ملا نيك

٠ 

 لاب
 ملوث حلل ناار يلآ اضمدال م ابيل شالو البت ا للشمال

0 
 مجم ر عر خذلب رع نا | وا دندن ل مأو روعسل ]ولا رب
 ماللاو ريلوث كلك يرد مسعملل )يشتت ل صر اردصل نقط وى طار لزعطلل
 غل حب هرقدريسانسلا م اسيؤ اد نلاطملا عكم اوجد لصافلاو) لك
 ارسل الو فل الا طاقس اب :لصافناو إل دب هفطاحلاوولا ب اكل م ملا
 َُك م لعن تابيئاز لعد رعبتسلا نابل ل نايببل ما زل بجو

 مومو ماقيل تاشما رت او ثم ب اه يضانءا مل
 صارخا نإ ماو ثوزعل ] هس كلالدل اور يكتلل ىل والا نالت
 دم انلا تررلو ذا ىف ل اهلاوجو نوير وب ى والا كرش لان نكد رس ذإ
 بلع دين ام مخ الدله هذكك الاكشن او لصف اى الأ ديكو
 نيله )زيت اوةيئاتلا ناو ثلا ل اعلاومو ونعم وريتقت
 دلما وريط ارم ظنا هربستو 00 1 ناو اولا
 2 54 2 / نازك ا نال ل ولكل كن وجزم اذا ىف لل املا نون اذوت الورك | نكرم

 توما تاليه ىأ ئه ن نايل ائاز نالاوروبقلا نم نزلا نهنَورعَو
 يولع ىو لجبل لوسرلا» ى زوم نط يؤ ودب نع راكب ةيغاي
 0 لوب ند امي نصت بر لاق توم رعب ثعبلا ىف نيق نصمم ى اه نيم ن

 ةوبطلا را يي 2
 ٠ هلل 27721771 7-1 يال لم ل
 ىف ملشموهانريص ىاسي تبنوهؤأ يع مهتلعج انام 04 دبازعلا نم

 [تماوقا ل ورث مه رحب نبنأَن امل نيبزكملا0َنيبِلَلا موقد نمانْعبَف سبيلا
 هيئات نجريمضلارو3 هنعمنةرلَءَسيامو هلبق توق نب اهلج وم نمي اند ني
 ليوطنآيز نين الك نيب نيعبا تحمي !.مرعو نيوتن ىنعلا يأ
 عز : 0 : نيرسلا قدم ْ 2 2

 1 :لارفل جو ك الهلا ىف “ دم َ

 ةجع 0 نيم نْطْلس و [تدأب ف نوره هاخلو قسوم

 انمايحنا ىناملوث هلا لرب از نوكأ مال افازب كلسو نورعوت
 مس رح مي سلسل لال اي فاس ايلا وع ناسا
 رام اهلك ضنا ىب ىل ىب ايل عرصملا نع امم انغاب اراهش ا ورا خا نم
 لاعاعباوج اناني هاي لو < عرار تراشأ. ل وقثب علا ىو

 | يفواتيدارلا اب باهاف دركي مب ١ث حبلا اذارتعا ىو ميال كا
 قرع اول اكن ال توموإب ايف لريئانو مَن الاى لشو انو انيا انرعب كل
 هال يسال وث جل )ميشو بيلا نض ول ارعب ظعبلا
 فس تديزاركرلعلا تسريلاد ورب اوراجلا نة رز مادو لين ارز نع
 الراجل از ىفد ريتال وق جار وحساب وهرشلا نم مرابث لاعتملو
 ولت ثلاثلا طر انب قلعتس | ناو نحب يلوفي قلخسئ| ٍ! صا جوا
 (قرسشلا بير لوقو, ديلعلبل ا ةلالمل كو صن يدون هاك
 اواو مل كلي اسد اضالاو كالبلاو بازحلا د سلول حلم جرو:
 ل هلع لكرمداع موق نك ملابناذ لس وصال بااذعلا
 م. راب انسب ملول لدحلاب كمي ضن ناطق لاقلت ني لعحلا
 كرادر» نادهلاو ل ولا نيدو ادى ابل يسلا لوس وو ُّث مر اوس

 نر اشضلاس ساويرس اريصةشنلا مب رمل يلوث هللا مس
 دعبل انا تلو دل املا ودب لسا |و ربل | رلا شُنِم دالراسمالا بج او ربص ا فرلعت طفللا نءالوب ساس ديس لل تلإ» تابشاا|

 0 الا لوطب رورضن الاحد داك حلإا نيدوجتلاو عبر تقتلا زج الاءزب نمووصقملاوم دس ن وزن اسس لس وسم انسب .ورملوث للسلم ود: !وكإ كساد
 00 تملا موت ل سبام: مق شبس سم ) ننال كس نسما دي اضر ملوق سم | ىلا عر ارل سمات |رلوق فس لس بن انس ل هلل #واص )»درت اتيالو يلع مدا
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 ل وروإل ابيل ت اياك الازن ادالو نب قل كس مد سجل نأ لس ثيداص ا ريلوف لس م درستعل ا وب ورنولا نمد | هدعب امص |و نيرتاونم لس ارد وعسلا عبس ُغسسو
 ً 0 10م0 اك ودص | عمج ثيداصتا
 حج لم, » تالاوط مدس قباطي رشد و انتم رشسبالا م ١١ ساعت اتم ثنؤلاو (اسلاو عروما

 ع



 “ |سا ب ةدابع تبغ ملادو تيولالا دي ناك وكر افا زي تبع ةدابعلان 0 باس لادا نور لو الهزك مسررأا سانا رم سا 0 لا 3 7
 2 قست لاب يلع اليك ئ نصل ادلع لي . قرا افنان #4 ني
 ممر و نوع كالب) اسصعتار نوحي ناو ابتاورلوقلاعج ا.:نوك نا لبد ةرسم | و ةليبلوت د سوقد نوكرذ كاطع ةارؤتلا كابو ادمل وف جلس 1
 ابنا ياهو يت ازيسجب دم تف دمملا فسمع ناب عع نب نلعب! ريف ندم دلدد ل نع تمدل لتعيد ابا بشعور نيدتدااملوف لس لبا سدا: انا عنب رماها
 ديرررذ ىداصلا ل اثو نلاالا يدع ىلا ماب تزول مالسلا ريلع لس ف لع مزز نزلا لذ كل نار اولا هزي ببس سرك ذاجانيقأو اف حل عروب اببلع يناثلا ةلالرل ىف دالا ضزه سير تمل
 5 ىواص»سءايسلا ىلا عراقبلا برق اوبل ال بيسرشع ينك عرافترالا ل ولع يزي دال ضال نم نابل ع اور سقما تيدذرل و حلل »كلل: كلذ | تنس ةرمع قس اهب تنكس ةولرلا كل ىلا مسا
 رثلا اريل وق مهل خر عروررام نويل اكرد شوو هروريظل يعم راحل ءاسملا ىئسو ةدئ ارز ميال نييحلا نينو تبرجاؤاوارإ نعم رم ريغ زو وراومو تدذحل فص دعملوق نإ ىلا ةراشإ فراج الو
 2 ظ كس ثوزو ص دوم سك ىف د هطيعبو صبا درلردا اذا تاع لاقي«
 نمسحلار مص لس وسمر صاو دي اري ااجدعا نالور فون يحمر او
 ليلك غدا اذلو هدبكت يزعم تدب لو لو سومو بايد عيب ل العا لع

 ليلي ساو فو نعمل نم ص درو تيلصا ميا نا ىف اسناد نى ع قرأ
 اءلرادلا نع موب بط |رل/ل اقول ناعم علا نحجرمب لغو نوع اداشو
 ادجام حي نلمس و هددع ىلع ايت ؤنلا نعماو ايسر اللا سرب دى
 ءاارملو لس اضن" خرا ةعرسلاو سرب | خس ىلا عنب ارك ارب عبير نشل
 وطوال سيل امبالا جو لعل سلا عيب باطخ تالا نماولكل بل
 الشسس ليم ناب كذب د ايمن ل لوس لعب طوقدارل لإ ةدصاد فد كذب
 3 0 كل ام ماسر اد تاب نيك لوس لا
 رع نلت لت نإ نومي زي شيتسرراسفللا ين اهب عم عيش )امال ليس
 " ؟؟تاءاطلا فو لالك) لكا ظشسرارملا نإ ويطع لاو شلا ىلا بتم

 ثوزو :لورعم ص شل نب نإ ىلا راش اا وبلع ا وريأو جل واس
 ماو نامل هفيوتتعبس شلش إو نسيخالا نر ارولا لعين ل لأسو
 ااوريرشتلا قرار ملك عب ارعالا ازرو فص ةدماوو مزال ل اعرتماو رن

 يلوا تبم هزؤب و ف وزولل هلو اهلا, ى بو ناش يصاب اذ نيك | ةرارقملع
 | ني اوورمسكىلال نازك عدم نار كلل, اضن لب اجب اع
 نالن وت ام كلن وقل انو لطم او هزي ال لس ددقم هاللا لشد عف انور

 لقيمل يا[ 9ئم1َو قيع برم نر [نلدجورحلو ةلكبةموقو نوعرف كال سبأ
 تيموهو مقترم نايم لور لإ (مهقث وٌ ليغ نم هندلو رحاو ايدو ةيلثلا نال نيتي
 ةرييقاهوكسابلورقتسيل ةييوتسم ى راق تاذ لاوقانيلطسلفوا قشم دوا سرقلا
 ضو نمي صاواكلو كر لهن تآتفلا نوف لل ينج نوبحلا ل ئره را جرأم ىا
 4 ل لركن ةلو اداوم هيلع 512 نولهكنامب ]لفن
 اهركب ىرْخا فو نونلافيفخت ةءارق ىفوةدزال لاح نجاة اهيلعاونوكت نا بجي
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 ماي ماةدد ضرما اجلا ى وطقم نور نحلذ هيون نركيراناَواذاَدتسا ةدلشم
 شلال ههردغو (ىراضنلاو تلال ن يذلا بازحل ىلا وعطقت ل عاد نم لحرس
 قد ةلالض هرم قف دكدرانك كادر لك نورووتسهنوَو ني لا نموه ضعى ا
 مائي بو لة نيدوطن يومن انآ نبل ستمنح ويتصل

 1 ا 3 نيم نزلا نادل جرت كلذ نأه نورتي ليو 8 2 لجن تن | يعطف عيب روس د لس ار ىلق ل وعطموبو هول ان ايوا وولعتو
 2000 0 ةرحيارمتوطقلا تجيرولزلا عم امطق كا ريز ل وق حلل ل" مدت شم
 1 وا 76 ري 0 0 ت 7س يفي ن7 ور 2 للم | 55 نرد اب كو الوز اهب نورومت مثال ماقئار غنى زلا ءامم ا اعبي اجو هنو ب نآرقلا م هيريايَمُه َنيْنْلاَو بازع نم نوقئاخ م نوُفنْشُم نموهف وت هسا واب الضو ىل ىلوق للك لا»لوعغموزاوعطتن لع از نيام
 ومع وم نوطعي نووي نيل وود مهول فيوم نبي او نوق لصيإ | نطيل لميلاننأ برضا نوعان لملف هل سدا
 ادلة لقيم حازم لال نادت ةدلاصلا لالا ةق سلا نعأ ارت
 ل هند ينو وشب 0 اوه تاربشلا ىف نوعا كللوأ ف نرودجار جهت لاول طومان درارسالاوع ةللرش عرراضلا ةفيصورتس يسار ريس انآ
 كرم ب اشلاوا باطل اءاتانكا ل" صوتا ١ يسم 7 7 ٍٍ ملا 8 كيسا نم اعاطلا سوواعف ا رون لاو[ ١ قون أي ةرارقى و نفك

 مطتسامل نمواسلاج (لصب نا عطتسمل ند ياابو ملول لس ال نوني ارقد سحب نس تلا صلالاعالاو حرراشل لوقف وعسل أ عطتسلمل ع سلا لصين عاق ص نإ تسول ىرذافة ط ىااوعسجا فنا ملت نلمس نونا رات ندا شن للوعن
 327 ؟دررطا كاع 12011010110 0 اونا نوتوبرشن لوسي تلاق اهب ا ني ةشناع نعدتا عررخر تلا صللاعالاو
 يف مهو لاعلاةيف طعس ظوفعلا مولا وم عاب نك دلما هان نعاني نلو«لد ايلف بنا نيرا شلاش انيوبد نيو قس ىزلاوب لبو ميول

 20250 كايسلا ىف دليل لاتاباؤ نم ستيل اهنمايشم نوم داع مدنا. متم كلل لها سنين سيو ع
 اهل مه نينمؤللروكنلا كإذ نود نم لامعام#و نإ قلا نه ندا هد قرافكلا ىلإ ..ةافتساوعزعو مرش لالب بروك مكاد حاصل وبا عالوز 20007 اولا دم 9 نواب درمس مىيلمأ دس ني يمول د عز ممكن م ةفئا يبول نإ لاصكاو كس لوقو لعاف نم يلام 0

 ٍ 7.2١
ا“ قم اب كل“ مر

 هج نالو
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 ةدحت هل ةدم ا: تارلول جلل نيلارك + ميراناد ةدصإو رع
 اع نبال يلم نونلا نينيخرلو للص كا»ن جارشلالوصا ودي اشععلا
 ةسورلو هلق لس تل نم ةففكد ا لشسفل | عم نونلا تيك
 / دطمارلا ئطع نم افاندتسم | ٌءد دسم نا ةزرع سحب رميفوكلل لس سيخ:
 ميدو هاف لرب اتساف اتم ١ لح ىرطعلا»”فناتسم

 ١ : رع مع عاو رع. دمت وموال 0 كيل ىرق ىدصا تاكو هلا رن مآ لاق بر صل ارك إ] نكدروازل

 سلا ىذا ليم اسؤرجج انف وقرامان نما يئارسا قش الع نو نعيف نوبات عا ىذاتعشا دش اير نا ايراف سلا ا ظ
 و 7. : ءاررعن رب ترجى أ ك1 0 6 .٠ هر © 1 ٠ .٠

 2 ١ 0 07 ما 23 #2 - ١ . عي 0 384237 ير 7 ل رس هل هز تا ل 1 روك راسل بئلوا لول هللا هسواصر» برع

 | دو ا تزف دن ُ مو اوراخلمل لاقي نون نوري اذاردب موب دا هل نيطعادور ريش ب نيذلا نادل نع
 ا عسر ثس وأ لوقلاسابإ 2 سو اضرإ: |فئلوا لج و

 مو كلادس ا تاداسعلاو تاءاطلا ل نوير ةتشلو ص ان مقناللو ةلص اذلل م5 ب نلت ابل ورسم اوم لوقلاس نار 2 را
 لشي الفالاو لس( فت دءاىبستس [ضنن لسا بحس والا اضن ضلك الر لول مل 17 لكلا نمر دالاو لا ذالاو سانلا نوب اسم اطال نيس (نولع ان ابطال

 ت اصور بت" ءالاوزبإ ل ار لعب اع

 اامبطاحنريلع نيب لش نيل اهلا ف با اج ادع ثنو شل رظفو نم از واكتر ز لعف رابع عر شدا لص دف )تنل ثيلاكستا مبا ذك ناشالا تتاط خس ئاصوالا كلن ا ىلا ةراشسا نشسوملا
 | سرا بألف كالا ميولف ل لول السا سد اص ص اس قت و ةلاكسو بتر يدع لسان نع وف حتت سد اصر هقشطمالو لالا ثيل اط اشد باح عقرراؤإ نفر اعلا ضار
 |ن 1 لول نزيل دولا كلذ ندد وسملو ل كرا » نونملا بشصو اد ءاسكلذل ظن ةزوا سة اعا مو لسلام ا ماد نسوا ني نوفوصوملا والود يلعامم ال ةراغ لف
 قلم ن ماكو مظالاوبب لوالا سوبلا لاك نوماس ابل ب تارسينكا نماولمتا سوس ىلا ميل نديلسأ ىلإ رعب ما وق نس يرضلا ةداتسق ل اكو كالا لوق زو نوقف سوبر ديش نسب نذل
 'ادجتملو حل سلال, او راجل أل اندلوقب لاي راش ايل وقل ب .دتسدافإوراجتل ب ينجذب ا يل تاما نور اسأ_ةنرشل يو راش باو
 | + اط ورم اديتكيذ ايز يسئافلاب عرور ميل اتعيف لس لوقلارامنلا دع موسم وراس المل ث للسل حرارضو ندرك مب هد رف عين يفت نكس



 1 انكر زكر ل/لاعى اب نع تسل ل ١ ارت لغد عروترلا يرقيقلا ثلثا تيجى ى رقي نوعجرتبرلو
 تملا نم ةريرع تيا رلعل 0 !اصارسررطلا حرراشملا لجو هل ا 8

 ئه“ . : 70 0 لوب ناعسو ب اوراجلا هاب نيك م 1 و تورس نزين لراس ور نينا تن موق منو راهم وهو تيب لاو ع ابلاوزاب_ةبتابلاد ن 2
 وال كشملا نيلوف جلس كا» عئبا تست لطاز اماذبلو لع افلا تذل ئررصملمنالا فود نررتلا ف نعل, تيبلاز وبن وت بد نورس عاج كسل وت جلع نار ل ماس بنار لاتنو يف
 نارك طه يدتعتل ادري ءظطاعرافلاو فوزه علف دوزولا لولا دري رفا لوق لل »مانعا مش اير يوب نيران يع اءأرذو نالوا لالا تجرب نمر مواهب اني

 ما لوسيا شل نا اوفي نا امان تيرا ترا ول اكل عي رجلا نآر شعل ومو توب لم ىف اول اتسسال )ب دعا ةعئرارومادصال وجي ادب ال تالالضفلا هرب لع جارقا نإ ناب ةس عر دايو ورب
 7 ل 9 0 ركام يفصح هاري التتار نازل ادرار عمل ]أ

 0 441 ة22نالت سان ها او 0 : 1و و دهم كإ لأر 2 نود 2 للا يل
 نالوا هك ه#اانيم واط دسد وراد با... اكل ل رو نوبه طاوم ىف سنلنآس نال نما قمه, عواواتيبكي ىلا ةيسآجل وم اير ومرك الار“ ابا ف اغال اوف نير كرشلا باذع ن/يرمالاو) ب اًنكنإو هيرو | ءااج ل ' : | ل كارلا مارال هلل تامذراا نكن رتس ى تمت نوجا نويت ربفمأ لطرتكركيلل قلن نانل سن: رارقالا لع بط ائلا ل متوبو سيفا يزال هديل تالا لحب 3رو وهوج7ج ١م م. هلا ج22 ويجي يوم دوور يو ١ جل
 /”مسالو ميس لور ف هيما للا 58 ع 2 44 ع . ذا درى نمو نأرقلا نوكزات نال نمد بو تيب 017: ليلكب نري

 0 0 ىالُوَقْلال للا قؤواتلا مغ ف اوررتي هلصا وني 1 ىلاعت,لاق نارا مخل يف ىكلريغ
 مرن سيلا نارا هلك 0( مار وسراوقرتي مل نأ نيل و زاره ءاب تايم عه 01 يي دعجلا5 رص لعل ارلا نقلا طفل ”انلا نسجل را باطعاللا بقل ىف مس | ذيل | 202 م 9 7 227 ءااوم 5 ١

 ْ لالا نا يلا مير ركلاورلوقلر ا اوراس نعالا مام سيينا الد لهالإ كأن ع ءيف ثلا حل مرسل متل لن وو حال ل“ 7211
 ' ناو / هساص»» نسأووفلن ع عن ل قا بارع أ 2 : يبول هيف مادزتسالا هج بن 2010و #2

 هلع لاعرلولا» يضل ند رتم سدي نرتع لنعمل يليه اج لاتشالل لب هب نونجعل ناوةنا لا وؤرصل آي مهلوسر ”فرعمو ةيضاملا م
 كا يلا عبئاول و هَنوُهِركق ار ىه او ثلا ارث نيج ١ لتشلا نآرقلا ىا لايتلوق فس هرررتقلم اها بباظن نع تيزختيل وق حلل ك» كلذ نع ِ 017 210070 م ا ا كا ٠ عا م9 هت إف ىأ

 0 0 مث م 1 27 لا م 7 هل 2م 2-4 0

 كتمان اونا نري يشل ضرر مجالا . د توم لرش كا ذ نع نادت هل اولاد كيرلا نم هنؤهأء راج نيش ةومأ نإ
 0 تا دزن/ رفا.( نكتعةع اتا دوو صاشلل ا هاقن نع هيه تم
 ضوكلا رند جرقلا نرخ لون حراز نع صتن را ولعت تبا نم رو سر د نحذر انو مهرذ ةين يذلا نأرقلابى وير ندعم

 زورو ل4 كراس يضنلاخا نيتك ناار اطعم اليم ريخ هقزرو هباوثو رجا كي جارح نامنلا نم هدمهتئحام لعارجأ يَ امم

 مأوث جلالك صروبهيظعتو وافنالا يا ناللاف بقع ردي شنب

 فيارب ليم ايت م) حل ى وال ةررقلا تنصازلو تن ةذا لاقل هذاا _ 73
 بلاطنإ فل نك وح عالا لميا لق سوو راهو 1 هنيقزازلارتخوش و امهيف حت نئرثعاةءارق فو نيعضولل جرح ةءارق اشو ع قلل ضدالإ لح تير طلا ف بلاغ عرازماد رمال شادي ايدل | كد 1015 ايم الث 2 0 أ هةءاق . ٠ ص 0 ب ير 1 لاق لق رلاءازاب "ل اوم هلك 1

 خا نلز/ ا داضوعد المت كامزنةءارثلدسلوت جلس منسف ملم
 هنلام لل ل اتمنى اناودرارع بك لد ةرم عل ديال لاقل ل والان لل م

 | ةراشا الاء ىف يبا تاليواتنا لو لما نعل الا نزل راركتبسج
 (سسروب ةرطانلا ميولث هدو نلوشاو لا ني |رلإ.ثن اب ءاىلحلا نإ ىلا
 ةوعد ثرشلا نول اسي ايف ورخالإو جوملا دا اصل او ةدسافلا عراطالا
 رشموف ينمو ع+ نازيستفلو مدن ناين لي ثا سلا سلا ىلإ قالخ
 اا بس ل
 10 العجال نهم لس لي لود شاور روق 0

 رشا رسل لوسي ىلإ نايطسولا إيف ءرلعلزولك) تساوطكم | كدر
 تشر ممل اهلل صر تدل لي عزت تسلا ملا وسلا دش لاف
 اوينلوث' كل سو اضبب »ب: ل تلف عروب انيالاد فيس بآل
 و ل ياذا ابباوتل اقرب ل وقل يعض يفو نامال ينل اوتر كوول ب اوت
 و9 اير ماقول تلفولم الل لور زوكيإل شا مالى عنا ترح فر دص م | ين
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 مالا نيدو اووتقَتس يرط دارو لإ مشوا كات اورجاو طل نم لصف |
 ٠ | قيرطلاى الواوسصلا ٍنَع بآقعلاو باوثلاو ثعبلاب قران وب نزلا
 ١ عبس هكلب وهاس ءوبى ارم نومه ْص و مه نمرواَو نول داعم نوبت
1000-0 0 7 
 ىف هللا ىلا نوبطري من ورضي موجها وعض اوتاولهتس مف عوج بانحلاب
 لعقلابردب موه يشب ان بحي ةزتينوسإ قتلا
 اسهال قناركأ ناخذ[ نو وريخ لكنم نوشأ6 نوم يؤ

 الا ءزبأب ابحيالا سدت ازبو نال ىلاوتي السا لاق مورا مب ضو مو نتقبل ضنا نو كتلخ “م الإ هزل ب ابكيالا سدو عازيو ناان ىلا وس ل اقول 1 اذى و 20 هنت ةلقنا نيك أَمل يلق بولقلا» ؟نيفالور :

 داوسلاب
 ماذفادفاو لف حلل حرب كلذ ل تابمالاو نشا نسف اال زااوهو نوف

 ب اي 1 ناصقنلاو ةدابزلاو ضايبلاو داوسلاب رتل ٍليلاَفِحلَهَلَو تيرهَو خضم

 ل 0 :
 محلل لكس ددب موب لقلا لي اهقلاب عروب لوق حل اسم +: لا هزب لفت شلال ززاذ مسهنكن شل عدذ طل زب ادسنس شا عيدا تع عروب دانالاو فيس, ايآلا تلت
 [لوتافو سياو تكلا سطو نعد ناش تمارس عئباو برعم تسرافومد عدت م السلي بل! عابصما سنو يتلمس قو لق ور لسن لاك عروب معئاون اشم ل والا باوصل و ع وأ ليثو رب اجيد سابك ني] نع سوبا لقن از نات ردب مولر اوث حلل لوو نوكسا نا تنفاوا نوكىلا نول ني لفستان ندا ني لاحت !اوايتسما
 ايداع لزنموبفرل تلف أ ؤواتصف الإ هزم ليل نم نا هس ينسف وت ااا نيبصن ارب رض لس ءاراسعلالاو حمرا / ا قئارل عجراط لا بر ناس أيل مب | تسو نود ب اذاشل
 + حور الد تعجن | لاك نق اومومو مدسسعلا سل متشس بلعالم يضل رجا هيلا هلا نيل ل رليلا را هريرستعل ضيقا 0س لولب تدذه ةقافم ل لون لس بو قو كح ا راض تضاف لدي لو نيف نوب وفارس تا قل

 دب



 هسفاص) مرد علصودوبو رول مون اعلم نولوالا

 مسالا 11م اان ةداعالا اوكي ارتسحتالاد نازل
 ما 4 و ةءارثىل ألو هلع رارديرشلا اريعولا كليا

 و ديحاوفنال ا رسمن ل والا ماو دشلسلا عطاوملا نين لا ل لا ١
 فان بر نمنللوت نانيرلذ اد بن يعش تا

 كبسا ة دارس اءاقكلذل نم 5س لكتولل هديب نءانلو أذ ن

 هر اسكن يزعل ودل لا عطول 1 الصإ 0 71

 كرينالا لمن هضرلا فسملو م لس كازر الفلا بسك اوسلل باطلا
 اصاورم|ايئود] ربل بسلا ناغنإ ماللإ بأ لهالا لاوس بانا ايو
 نؤمن لو عدلا سد اهانه ان ! اة اشم نوتشوأ اوث هلط
 مس, طا ها سبل نعي كسك نك بعزك ارسل ةدابع نك نع
 نايرسلو ( السلا ةراك اليف ماي ؤسسسالاو ثيكأ شب قالا لسا
 انتو مالك دعنا لسد الذإ ناوجدردتملاوحب 02 الام
 طرسلا إب باب اماث هان غرم ورازب برذل كساهتل ون عنف ني رشم
 بصل اكاو كاستل هلالرل ثزعات او ةب ا رعمن امولد هريدقتت وزك

1 
 تالا ضعب لعل لاو لسع ملول للكل ب رطخ روس يلعالا

 لاا ةداويزالا يعانق يمازلا بف ةراحلا ورا لئن ضب
 الن التارولا هذ [لياز ةرايشلا »بيا راسل حلك
 امل حبل ىراصرسالاب سلو لعل اوي ةدابشلاو بيلا اع

 لت بسمزعا سرا كرب لاش زياد خانات لسزلا :
 الل هلك ارش فصرت | دهر نصنألا 50 نو ايلاووب هريرشملو ثوزع
 ىادثب ل وعطم ا هديلكأمنا نونبر لاسصتال عش هطس م عرراضم ل فر قي
 لوعشم يساري ىع ارا ىرانمدال زول ةطساو لوف ت دعت حرص
 , 20 نا لوعقملا لوصول( لو

 رم اول |باوج اب نيل اظنإ م | طاف ف

 لش لمد عتب سد ااا
 ويطل لنرى سي ا ا

 رس
 ان يزتضرلالاذ اهلا اراذ تاقوالا عير ل نوكدو هرجار ندم

 52 اهنلا حم مىصعم | برسل مكن انوي ن
 مس 0011 اوشا نر اريرريعل 1

 0 0 اياد سرلاعضاونو يدومللار بج

 م 2 هو سشل ليد نأتلا 1 اا 2-7
 يدوبعللار الا كلزرماداب بيم: اندلا ايش رماني اق
 ضد لس اهّتوسم اركاذ تاتدوالا ممم ذس نوكيو هرجال وخلو لا عضاو
 هلي !كسلوب برشا نازي تمن قلا نس يعامل كلش
 5 ل ا قلا ءاهتيكسلا لوقو لبي مارال فس نمو اوقب بنمو
 ماما اذارسأول 202 علا دا لوعفسومو هوركم او سوال
 ازولوث للم كار لرطلا ةكيس ا وديؤلا 0
 نأ بسلا عدا تملا نا لم و عروشموبف لس لاتقل ا مالا لش
 0 0 ل
 2 3 تكلا نو زينيت ب فيول اسبا اذلاك|
 ل ايش ا 3 هسواصإ»
 00 درريقو الإ 1: ناش ل ملكا رماولا

 انررق ناد انما نز اناو اى اعين ل ىواصا»

 2 ازملو وك ىواصر»بنينقفكا نم لاضوال ا 1 اي افلافدالا لت لاهي ل لل افداورلوت

 برشا عزرا قو انيس ايقلا لربنا لغلا هولاقولبقاعا رنين نم ولاثمأ لير سولارعل شعبلا
 نكراداولاز ريس اوبال رار يتلا لصدنس ع داكرعول اذن نول ” اهف شعبلا سي نسب اماه | رقت انباءدرفالي نعت

 زلوعفا ون لوك 0 ا او بيتااعااكب ىل ايل هتتس حاس نال ةروطسا عال وق الر ون” اس نوفل
 : مل يحسم سول مل و حس لام ئسوتاتلج ذايا ناس الاطر لا مؤ ل 0 رامات 0

 رومّوملا 8ملؤ ١ نو |نسشمل# لكل لثريسوءاسل يركن شلال
 ْ ةوابمتل بالا لص الرتلا باذع اذا نا دسحس يش ينو 0 داب

 ها نازع

 [ورها اه عمد باذعلا لزم ذا نعي اظلا موقلا لس

 عاملا ف اذلن اشالإ بلش
 رخل ىإ "الث هل 1 1 م
00 0 

 لكل تر ابين ياماساذل ناب الو يحلل سد لو حلا نسينا لا عر. يرلا بط لا يرزق واش شاذ
 4 رب دبا عم نوصرابر لكس نورا بر لرلوق لح ل٠ لاكر ادت نابل نم كرت سيفي باقم
 ابك واب انو بفن هريسكوت ثرب نال كيرت نإ لمح نول ف كس
 + كو اصر شومرعل) /|لاعمس» برست راب اع عطقن/م اك ا زب' نذ ىل ةراشإ لجأ دعب ارتست ارتب امل سس اصاب ميرفت هسذلا بازعلا 56
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 ل ا ع ل ل قارة فيس مقا ناس تدكيذل للملا يس وسان هبت
 "| لو قف هألتاا نايشاا نا باكا دا 4 هدو | لقكن سن لل ادلاوءللاريرشتب مهي شيجل ارو نرد ناوغصنأكو ثيفذوأنيع ىتبلخف

 0 فل د نأ ثايففوف بضل داو زل ةدؤوبعاذ نأ فتحا الا ليل يات
 وى ويخلي هانا لوقت ىاىنفمريدس عا دتاساب تظفيتسافراهحا]بةىنانأكو

 هتاحار رااح يا ساراخ ةملك تم تعملو راكب نملك موو ةجاملاب تيطغم وابا

 نامإؤإ ا هلارخ نارؤماولز مرعب شيجلأ يتاح ادد .,يناطانانيفاهريزتط
 نبش اربعدبن هيلث و ىلا تاكو كلقز تلا مفرحلا يش ؤر غش ام ىف يفق ادوانوا
 كلذ فقالا 206 ًاتميلعىا أه رع ل ىلا عتلاة نادييشلا ءاور ألوف ىثتن لوس نب

 تاع هَل هلى ها وب

 هلل ىوام ءاسم ”طادك م ونلاك يل تناك لسا تن ةلط سرع

 0 هد أيل شما ل وسر قاس بح اص ناو هسا ل كارفم داو أو
 لكس لدا“ ءامسا ناقل كا“ ا
0 00 1 

 4 اوم سوتلاو بترو دو ثلو ل املاورارلادي دب اهم هلي

 0 ف 3مل "ليلا 0 رحال
 ك0 ركب ل ايلكب جرد ءركاسلا ءارلاو نيصوتغم ا ةرشملا
 كمان هلع 0 0

 ْ لبصا الاس 0 هلع ارلادب حارق د ىاأدي لك

 2 هدار دعإ - ها 7 11 ا

 غلا ىرزلب ئح تكاسلا ليما ءاحلإ  ةريبلنلا زك ىف درك ةدشسىيورفنلا ىف
 0 و لش مسا لكون وزو 1 لا تلصو اهناكعراشعترالإ نع
 1 ادم فص عئرلاب لولسن با ني ونقلب لإ نوشا دبع نحر شاب هسا وربك و
 امها ووتس ا الرلرلوآ * لس فلالاب سكئ ش اديع م لع ولمن اذ
 ليمتد رق لام رشم ١ ميرا لددقب بلياك ام ىلاىت نيم
 الزل ها وقل ا

2 

 نانو ارش توفل نوما نظر ند اله ْ تنمي
 0 ةنظوابافلا دعا قي 5 ةاراح ضعبب

 ليو تايلوث نيترو ا
 : 3 نمل رجالنا مجول 0 5 ين0نوب لكل مهد ىاوثا
 ذيول هول دا ف رياح جازم :ةضخى :بمعلا هيدي هَل

 نزلا ايبا ايدو [ رابع در لضل لولو ه؟ نورك نيذلا ناو هارشا راما و و1 هوبعم
 كل لف لن او خي وتلل لولو "الا طوشل ا تاوطلاو ”الاونمأ

 ناو سقى ع اسد يبل نبش ناك ا بند لا زعموا خضاب
 عراسلا هب يلع ا ورصت ا الصف نينا مان
 ازدا'ييدينشم رو كرشناج ةيسرافلاب آلا هريعس نا نول أ وف ةلش جدأ

 ١ ليف قد كاناطس كاتو تاناط نامل 10

 0 0 0 ب مدزرادا يور 0 2 ا 0تاوضفا ورك تيت ا دطد
 م 0 0 ا 1 0 اسس , ةدعإو علرخو

 سا لوط باتلال د لا 0 حل اكان رة علان ذالل هالة لويؤعولل سيوف
 ى.اصدلا فيلقرذقلا نمدقلا فلز نظا جات تاس اخبلا

 اننا ت انتا هن ل و ربا# م افلا هذي 1

 امعرثكأ ل فابلاو 2 10 دل ايلا

 لاقي وما لل اببلا» كالا يدم ىف راهم ف تف نمل هلل ش

 ما كذلا بسبب هس لوضوم كلامو قعمي عدم اد ٍضاخو شيدكأ ىف ضانا

 تبباقلا نيم :رياسمألب هاوغالاب اهتم اءزلكن رقد سار اا وتنمو , حلال نياك هينا ىا لوذلا يقلب انتر ضب ع يتسم يلو 0 0 متشاذ )ببسب نمل او تب ريصم ولكننا حو ري
 مكس لش لولي ت عدت بزل اب قلعت فاى لعمل هم عمك! ىدايضيم بل ةعتاطمس سانتي مل رث 0للع ىداني.» ميولق ق لم امماذفإب نولوقت لاعتلرقلا راق لب رع نم اريج سيدال

 | __ثلاو ضي لول كا ديم السم م ف للا ددع نات ارى أ خمع ىداص م نس ا 0



 5 | نحو م الا خب سس بىجتلءل ف 00
 بو 2 آما

 نادعرئاع يشل ادا لسد وسلا لادا ماوي ا كاطيلا ظ
 مداوي لالضاوم تاطيشلاناض نافاس انلامإب ناطيغل انام ىا
 م حبك عر»» داسفالا» لالضالا بر لساداسفلاو لالضعلا ةيتر نلت اف
 داق ىلإ رض ادبعالا وير ايراد ا يأ 0 ١

 الإ يسرافلاب امكن زامل هك دانك
 رض ارقد مضأ ىبو يلا نمل حتوم و 1 لمي الد ملوث اكشن م را
 7 0 او يلاا يلم رم و امور انلا عقب لايت

 لنا ارورسلا ءسلاو قا ب ساس

 كا 0
 العلا تال لال : لو جور
 ا هلل كا ساونا نا ىلع سارا .اراتعرموقتب ىو فسر

 اارنسكن الا ورصقي ملدا ناسحالا نيت لل !ًاونسحيإل نا ىلع وفلكإل ١

 ةللط كيا قا ةءانجبءانخرونبو هدم: تن الانا

 / 0 باتا دعى /

1 

 مان نإ بيج يور دعرشلا عننا لضالا نا
 (ئعز نسف لاو مير فناس عم نو لن

 (لوعتم 00 70 هسالف فذع لع دا قاشملاو دل مو الادعا | ب و دوعأا نع اهني سا ندع نإ اءئدعتيا ©

 » ىرابهي يسر وش لاند لما نيا دنراديم تصور ران [ق يطا الاب دفحالا عينا نوبجن يذلا دال ف 1 تاس ظ
 ل عع ل نوروكذلا دعامة حاذلا روم وبك بذلاىاةبمحا رم 4ك ىداص» ناوفصو

 ظ لقب لإن

 | | ةرئاكيبلا ةما
 نازاجاش او ةرجاف رمت تمرح ولن نار ردا عزاز سم لك ولع“ ع

 2 اري نيرو 0س 1 00 انفك ف ب
 تزل مو
 «مسارثلا يمس لل اورو ا أ لجال 57

 وصخ اوثعأ| لابد الانا ىلاك طراشما مما

 ظ م 4 ءأ 00 اراو نملك | د 0 عرتلا سل مهول

 وي ولا

 بكن أد زهانه بججتلله كانديس لموت نا ن] غشا ىرو 3

 0 5 18 1 ارت نمو ]نبأ هيمو د نانا
 تاب هلا عيت نأ نو 23ريال اولا و

 : 211111 ]1 ]1 ]1 1 ظ
 ”بصعلا ايل ليس لل ضف الو دوف هوجو 0 نوما :بصعلائاودن[ تون عاهءاغت ما

 قطط ردح اورو نيلي و قعليوكلج ا لمكب ند نو 2 1 0 0 تاعضرقل وبال لاقف لآ الو نمار
 د 2 ا ا. هرلاو علت ةوهج نم عبو ناى لا نبال علو ب متنزيطل

 9 ؟. /الرلولا ب 0

 ىف قلدصلا بتوكو / ىرج»تن ىذلا دمى حدقو ؛ مذا نمر ار دق طيب 71
 كين 4 قع لريلاب هعازا ميم مضل خت هرلاويلا بعل |

 ىف ئرمصلا ضوع ادن ذ نم عربي ملل رقزر ىلا الاصيا بجوت ب رق
 رج اسد ني نادصلا لاننا سا تاغ ناد د ملوث هلع لص مح
 هما .ايكدلاةراخمارفد جتا يخش درو هط دا تالا سس راد

 لف تلزن ازعالدعأو فوتو تافس نيرجابلاو سيلاسلاو ىرقلا لسد
0 

 هسارلب ىلا لوف لف طع راب سان و ةاوصلا نمس انو مل لل

 الهلا فلعو لسا إل | جرو هلف »م ةياريصلا نيساء و 0

 يرتفولا لاو مآل حاوفلا نع تالسم اغلا و هلاثس ىرءادب اقف عرزن
 0/1 الورإبد نير اللا بولقلا كايقنلارو سلا سمايلات النم انا

 . علو تاناولا تابرعا ىطغيار طفل لف لارحالا نري 0 0
 ةنما لي سكر اعشلا كاري اودعبا هسا ةرخآلاد ايندلا ل ل
 اءايندلا ل اول دع هسا | ونعل نز انك فد نإ 27

 م لطو ذره انقلاورش 2 0 0
 و لوق نو انيوم اًنلا قولو إو مرئنلل أو ا كتاب

 0 لي 0 " لوصول 0

 دارج ف كدر ال كون ل "نم اغلا مسيف
 0 انهبدارلا يت قاف لذي 9و م ىداص

 بضذانلاقن يأ هرب لسع | عراولا/ اس نماخلفا فقالا لحب
 هدم | ليو اعرشلا قطر شل اءرمأ ىف لاين مالا رب وأ تملبق ب ان ما از
 روعسااوبا م ظيلظرما د ىلع بلا و كالا اليوت ابنا نع

 و رو باب كابو ووري درك هو ١

 لام فذكر اصرقف تل إيلا لد زسدعباءاو :وتلاب ىو ل ىكاعلا اولا اس نمو يذ

 هتصمافارط امراض أ نآرقل دال ناوفصلاشعش أى
 لعاشنملا اء ل وعفم د[ ىلع عقرلايةيوتلا ل يف لل ىو اص بس ناسيا
 و لع دب لص 0 011 تأ [ فلو درك وقل

 ةءاربلاديلاتل قمم فن انس مالك يي رانيا مل 5 حليلسم نس
 اضن اود نم سن ايمانا ملاوي مل ايش ريدا

 ىزلابران) لكو 9و تربو تا لب يطلاو سنع 'فلارالا فيا

 #0 هللا صم عر
 |!ن'تاثضشلاجرلا سور وئيباو رب ري نحو هرب قلتو لاهجرلا نسيم مل انضر ارست
 4 با» بجااولا ث انا نع تكاد ءارجبلا لحب يدلاذ حسم 00 0 7 ا رباب دابق لامتشا تسد

 يتم وريغلاو تفر قارب او رز نطل تمخض نطبق
 كانا قناع سلا ل02 مرد يعول ل ضن لوا حابب رش
 ابل لق مناولة دارا ظالما

 5 دوى ىنفلا اضاع ملال و افلا لصق ميول عمتلةأم يطول عكا 2

 | تفنيال نافل يبقى تاز 0 لبس و رجم أ او نييسملاو 1
 ط0

 الأ كلذ ىف مهنعد اوقاف يمرس مل سل
 مول هللافخي ن امحلاناذيكوب للة نينمُؤل لأ ظ
 ليجاوفلا نعي اذ اقئافعلا يبس اناب تدر 3[ بل قفا كا طسألا
 د ا و ل هدوم ابيل ياسف نيكولق ىفرمقي هبال نأب

 وم باو مس امل زيان ةياتقاونيناوفلب نيالا هن سا سا
 اهو اعاده مدد يربو هلا مو ينل موه ل عفو لقن/ نوم انأكأمي ماج
 اواكىزلا»ءازجمبل ققح شيح 0 نيرمْ حلاو ا نول دلع بجاولا زج

 رتويت وخذ قذك ول ال ونا رجاون نه. تنصحماو وا نيد بع يفز كمي
 وير تنل ار ولا نأ هلا نيت نه يوتا ةوسس لوا بخ

 بيل نم نيكو سارلا نكات ال ركذامم ثلا وركءأس ئبرمل سيأنلا نم
 إف صو تشع هر سنلز شب يطلاو بطلا كلو هل شعبي طلاب قل ثم ثيبخحلاب قلل ىاركذأس

 ١ ب لسوام# ؛ رمل دصلا كل |و وش رف سس لج تاريطلاو لو از د ات



 مه درسنا ارك

2 

 لل ٠

/ 

 'لماماعرف ابيلعونف آل النو مك قذر و ةرفغم مالا ندرقنال فال ىفاتال اقف ىلاعتد الكم و دقلا نم ةقلا ضرك الم ىلا رذعا ىنط مناع ىلع طع لل سارع: ربا لوو عجبا فس ميل ق زردمل وعل
 را ستي ا هش تح تاع نع ا شاى اهوا ىدد أ اوفس نب ماع تت قو م علل كرام

٠. 

 اهب ل واج قوارب لة ريلع تس قصنلا لوسر ضو ريغ عوز قي ةريلعرشا ليصودلا ىلا ايمو شح ايفا ربوع ىلا عا دو
 ىوررو كجوز هزب لاق وربررح ٌةقرخ ىف اهتروصلل !مالل |ريلعليربج ناابزم
 نر صلا ةنبااساود املا نما بتر ارب تسل نو فاول ىل وم ىبوريلع ولا لزغي ن

 راغخااب تيمدام مي نلاودسإملا ىل ىبس ال قلك ىل امتد ا هرب ةشحافلاب ىئدامل السلاو ةولصلاانببندكسو يلع ف سول نا نم لبا ضب اذ مورلاق ندوة تت ود ةيط تاضو لور لع كد ىلصملا لوس ةغيلخو
 فاذعلا ماك ارسس ارك امل اونم |نذلا اياب .لوق هلتس عرا» كاتبا و فزقلا مم الكبر طا ابار, ق كونا بص ةرارهاسإ ى امف لوقلابرسد !ٍي أرب تيم امل زمر مشن اع دل او ماسلا ريل ئسيع ايدلو نلاسل عش ارب

 مم حلفا نق -
 ”اسنلا نهار يطلاوزيبيطلل هلأ مهفءاسنلا نر تاذيبخلا طوني نووي
 اقردوةرفغم لعؤونبيطتلخأ نأ هناي شاب هشئأم ترقفاركو نيف يرو رورو
 الماوس دالتسن ى اوراس لح توب 112 .تال/قلاَبام
 نازينساريغب لولا نم ٌقديثرلذ ثيدح ىف ددو أكل خدااوكيل عرفا سل ادحاول للوقف
 نذأيايارؤأ وري ولناَو بنولهتف نريد لازلاى ةينثلا دلما دأب 00
 ىلا يماوعجْر قاوم نا نيتسالا دعبل لبق نو وكلن دو ح اهوا نتالومكل

 1” لل بست أب

 |ةلعنذاريغو نذاب لولا نمنوأ مك اميمتلاو بابل ع وعفا نمل رين ىا كين عوجلا
 ايترل 0ل اعفنمى اعدم يو ةئوو سمرا بوي لتنويع سبل هيلع كباب
 مل ءاذ نوخز1 طولا لبسلل كأن لو يلا يك غد
 وطني لف منا) نول دله فوياولخداذارهبل قأيسو غوأ الص لصق نم
 تل ذاركملس فدل ليتل امو راو هيو ارئاز ناو هرطنمبل لالا معدهرا صب

 نربظُي نبل الواهب لعف لجل عنج رف نطفجيو ظن نبل لضيالاعَنضرأ صان
 زا ف ويعمل نا ىنصا وطني ماع

 7 ١ - جرو ةيرفلا نظم المرج الوز

 م اوما قملان ةصلاو قانا !]] نيذحلاو.جمولا) نع ايرمشو ةيضخلا ريقي ني سس
 نازاوخل وو نايزاوخل نيرا وعب ءأنبا و تيوتا وا نورا وعب ءأب او تب ادا جدن ى العب
 موف :بكرلاو ةرسلا نيرا الا ةرظنوبلذ ضف نامي تكلم مؤ نينو نع قب
 لمرشو نها فشكلا تلا سملا زوجيتالف ترفأولا نيئيزب وخسق جاو الإ ديشلا هر
 دن. وعنا ور فيصل را ماءطلا لوضفف نوح ديبعلا نينا مياتالمأم
 طعم ذطلاوأ لك د قنابل نآب لأجمل نئءاسنلا ىلا :جاحلا باصاةبرالىلو
 مق ياو باج منين لافطإا
 مايل نضل حلا نبضي الو ةبكرلاو ةرسلا نيب

 لأ# عزيزا ناس ورع 27“

 حك نكي ريبعأا نود الاب ىنعام اق نيمامي) تطال ونلإ ةروس كالو ةييخ ىلإ نب واورامف بيبسملا سرديعس لاق تن لا

00 

 ا

 مسح نت ن 7 7

 اطعام نيد ناز امج سزلا هيرو لع

 . | ك | خيتسالارلذ سلب نذابالريغلا لزانم لوخد مدع فاذعلا نجم نلاكو
 نس نولا ىف لوسر أب تل اقراضنالا نم أره | نااساوزن بيسو سبق

 لازال ءاد لكل عريف بالإ ىلايقدلوالودلادالدع |ريلع لاري ىلإ بحاإل لا لع

 ليغ ىا دوري وق هع صا تلف لاما فلل ناو ىلا ن/لن لك غب
 د نازيتسالا يلع بجنبي عجل ظوا ادار تاذ فائق زلنيحو أس
 تاس سائيتال نم 0 وو هيعس ىدابص»» تبر يع اريلع قارصرق

 هال لودارب لب نشأت لا احا ولو || نشا نم مالعالا |
 نووي اللا فياهغ شعوتسم لزفات لاذ شاحبيسالارثعو م ىكذلا لسانيتس تسأل الا |
 كلا" ملم ىلا نبا هجرخ از ذانتستقحررفيل سايع نب | ناكو سلات زكا ذاق
 ددد الل ظر اهيلظ مااا يلستلا و نلازيتسال | ىل لادا س!لوقفل هل
 وشكل يلا ذي الا مالا مغلي نمل سبأ نبا ادد شيع

 ثائرق ابو ابمترئديفيا)طاولا ناب بجاد آلا ىف مرمتل نازيتسالا مرق لش
 تلقب ولا ىلإ عمك امىلإ علما جرخ ا وروعسمرب فمع وبن الأ لذ اسسنوااولس
 تيب الا كذريف عرض و ةريمتو ةيئوؤتيكل يلب لاق س انيتسم لادا لوس
 بسبمو زي ايدايلرتال لزق نر شت لاك زب عرانج يارب وق كسل"
 0 ل 0 0
 ى اص: ت رق نذابالاابلعرن الف | تاناخناو للوطلا ريت ع ماشلإ و مكس زيت ىلا
 ا كرا( راحل ةوع
 عمداولاورارلا متجادرلا طأرلا تريل وق هيل سوم اقرت, لاو ورتسو
 نولي بعت ابراهتلا يلي |ىبوتاناخلا لوثو باورلا يف طبر م ايوب وطايد
 قوطي ل تغنءلبسملا لوقو هريغد ىداضيبلا يشاع ديس ةيسرافلاب اذ
 لبس و لم لبس طيرلاو تاناثلا ت هود رطغخا ةرابكو وا ناكل نجي
 0 ا - 0
 صض» عرفلارها نم عيب وا ظنلارها كا ىفا ةداشال جررفل ا ظن نور صبا
 ا دا زادذ لق
 و ل قول ضرب حرر وبلا نم اهب ريخب ناتسدقمارن الركذلاب جرفلاورصبلا صخنو
 لص انك نعرغنلا بابل اعطق سا بابللايضرلوقد ان دنع نار قل! فل ذكو هس نلاغللا
 عسفان اوغن ل يف هلطس »م ةيتطا) بابلاوطقو لب ل ذلة نجلا ةرلكل اطال
 هلك ل» ىلجال نافلكاو بولا وجو رم ا نسرين ار يؤ عرابسى ا لوعفملا ىلإ
 نمش لءديسا) ءووعسم ربا نكي الا جررخ | ةدتفلا بايلاوطق سس بابللايضل و
 ؛لاازلك اب ةنيزلارسضف ىتنا بايثلا لاق اهنمرناءالا ةد القال طرقالو لاؤخت ال لاق
 بايشلاوم لاق اسمر اءالادوعسم نب | نما ريطلا جررخ |اذلو بايضملاب نسما
 ' 1[ تا” ةروكاب ارجو انبرب سيل ماظن الجال نأ ل يووم د ىو هدانساو

 بسب عرارصلا ىلو سوماق فوط حر | هؤم» ضيم بيرج نبيديترل وق هلغ
 ميرلا لكوت ىزلا كديلاانس اداره ا ستشز ير الورلوت هلكرا» نام
 نباداورانكه از ويالف ل وق هلك نانكل ادعوا انها عرراشلا قر يلع ريو

 مراسم ىلا يملا غن مريد ا ىفاشلا لوقو ورب ابو سابع نبا كرك اعلا
 افراد ا ةدسبعى باى ١ بلد يا باطما نر كرو صنم بر يعس جرت و
 ليان كش لا راشا ع تامين راض
 ىرلط ايل مشو ]هلم كاواهتدوع ىلإ ظنوا رخألا مولا وشاب مل ةأرمل
 يبس د يعسورب اهب كرولا لا ووو قثاشلا لقب و لظلم الن ريبعلا نسب اهب
 هطانب لا عاصر | لبس نود ادوبلا مرا كلذ لكل ديو متاع الا كءاصرخا
 الطي ثدطغاذ ا وارلر غطت ا سار هي تعتقل ذا قكس ف ابله دارإ يبو هربعل
 و فالغو كولاوب اغا سايل يلع سيل ور يلع. ثدا لسى لاقف سار لع
 ااكم الغ نطدص |) ناكاذا لاق عاصر | ضير سم نع قانرلادبع جر
 دس سولقريريربعلا ناكرباجت ل كق انرلا دحر كو لعب تعين ىدوبلاءدل ناكو
 رعشييعلا ىكريانلا سابا ساي ب | نعيش ىلا نما عررخ او معاون | جراوذا
 ىوونلاو ىلازغلا مارتبب و ىايال ك6 | اربعور ايالاابدلرملا غيض لاقو ةريسلا
 عراك زاوج فقمت ةوبشلاو خر والد مركر يخل اب ةيادملا يف كلذ ىلتلدتساو
 لاق يا | لري نإ مركدا

 يذلا مرملا ا عياتلايوارملا ىلا نحال سعب اتلادا مل علل كل" طك اوتلعل ىذا امي تلطامو ةدارقلا ضال اقو متريسرعشسى ا كولا ظطتالالاقرب اجمد ساط نعى اذرل اربع حيرخ ادار مالطا رم ةدرملا رن
 قل ورانلل ى نيعبلاتكا ل وق ىلع مج ىلو للة يسر اؤلاب وانعم بسطت اعط لضم |وببيصمل هولا نوعي سا نديبل اتلاو ال وق هلأ. ىو اص ملا مرر ا ورايسلا نم لالا فرعي ا) ىلا لبالاد ا اسنلا بسأل
 »ميو نزلا ودع مه ركم نا ريفر رقما ناز ىقثاشملا بعزم لحل كش 4 دقني ل ناب لاك فلزلو وريال رلظذ ىف ضرع سلو نرباوت نال باستا ار انما يعين كل ض رخال نزلا يع مامطلا لوف
 0 ل اري امال تيدلا لبا 10 0 يب الرسن منيو إف شكت

 مااا اغلا عبور وبا عجب صحا تنزل خروسمل اي يلصالا تم الس نب ارضا مل وق تلات يذلا و رجم راؤماب جس كك ءاونم |سيلل طبل ا ورينا و نمر عيا ومربب لطم اين | اب ةيادإا ىف لطعو اصيل طلو ينل رار از يلف منا



 اك اسملاو لسا ااا واو ملوق هلس صدم وصقل إر ظلاو عراف يؤ تلا كاف بتلف عيبا ىشنم عوق ناك سمي نماوطنفلا)لوقيرسا ناك آل ءذمإ مات! نسب عيبا ىلا راقد ل هلس |
 جالو مإ/ن لاك او راالاد دابعلا نيت سمن ريك اصلا صصتاماو ةاداسلاو ءايلوالل ب اطخ شيوخ اكزينلو شيوخ ناكرنمذااد ناك سلاش و شيخ مق زااررج وش هس نان ديمو راكب د يسسافلاب كاما ل دايعرم
 اغكلا ل ا اا د تارا و ابيرتوللرمالا ناانآ و كرارملا ف فلذب حرص ينم ا ندكاصلاب داما ليو عر وزتشلا دعب حرالصلا لعل اصخو رعب اخلاق املا و داهحلا بت
 أدرس اذلبو بجاو حراكتلارباوظلا باحصا دنعو كلذ ةأر لا بلطرتعاايلو إلا ىف بتول نلف دميلا بو دسم | اكتلا نا نمر ا برسل م الا
 حالا” يلق علو حسا بدنر هاا زب ىثتاو كلا ىف لاقو ىطرفلا مطر غي نعى او كلاي دع ب يرشلو ىثثاشلا دع ةعاباللممالا ناك هام نك نافانزلا فو ماتم لئلا ناكواانز فوتوا مَعفل مدعل حراكتلل ماج ةأرلا
 ها صن حراكتلا ىلا حر انتحال ةريغص وكيل يلا يالصلابدارم ا ناوا حروزلل مزايامب دتمالا منغ هراياجبدبعلا موق قححراكلا قوقكيمايقلا حرالصل ايري راوادأ ينسوا سا نيك اصلاد ل قول

 نظلاواكف ةدوملا ىف الوالا ملزم مول زنيو يلع نوقف بلا وم نزلا م نيك اصلا م سافانا
 ماما مل هلع ا 0 ياس
 ندا يخف وسيع او يآ لدي يشمل طورشم عبد يالا هرب ل نشا نلظإ
 فعتسسبو لو هش كا» حاكتلا يشيب ىلا يتيم رمل يع مررمع نحنا نلا لضف
 نالغأ يوابتلاب سكي ف كذو ابيب ابس) ليصكو فعلا بلط ىفاو تجلس مما نزلا
 ةوابلا م عراطتسإ سس شيعدحكا ىفاهل هاير لاو موصلا .نمزالب نولي ود اسنلاو
 دق نتعل' لل رعت تب نول راهو هل ناف موصلاب ريلعف عطتسسل سو جرو ميلف
 مما ب وكتاب سا مل ف لكس ىداص»» اي ردم لاوعتسا و ةوبشلا ىوقل لا
 هس هراقبا وجسد رازالاو ماكل اكل آلا كازو نمل اعف ناذ ةلأ كر حراكتلا نا ىلا
 لق ردسقلاب سابع نب ورسف برعلا ىلع ةردقو ةنابا ىا لق هكس هان
 0 م عث شلاو بسلا

 حرالصلا كل يلو ةردقلا قرط ةفركا نال ميف اني الف رفا, ورييضتاورف رم لسارملا
 0 ناطرشلا د قفوا نإ ل

 ىدراذلا ا ايل وكفر أوف ةشم كاد ذاولا مدع سرع نم مز الذرمالا
 . لاق بوائيشسي اسللا ىلاوم حطاب ىل ملا اريل ىف نارك ناوسز لاو نايع نك
 مب نمنع عا لم الغ ليرلا باكيا نإإ كلذ ىلا اطوملا ىف كلا, لاق ىنلاشلا

 و ىتن | انريع كلذ لسانا ل كت ءارداو تدعم سال لاق ايش ان
 هابل لا لارعر را ةقرمالا
 ١" جرامنلا ىلاذكعلرلا بسحتسيو لاما محل لع عقلا, طح ىفزما ىف شلا
 ل
 بس ببر طورابلا ل نمر ليتثو ىو راو ةرمعو يدا و ليسو ةزاوسر| رج
 106 فرو ترك ب ل با
 ففي يذارإ ةروصبز | صعب ازبو مدار | ندر ادي يب اجلا ىف نولي
 نبذ يازلاكشمج ةرتمارداع ةظفاوملل بريم ادعام جرار اوانزنلا نع
 إلك هارلالا لك ةدازالاهزبورلوت هل حردرا» ملعب فحتلا نرد هر للا اهيل ىف

 ماركا ذاوجم لي سطر شلل مومفمالف ىلا رشم نما هاكر ديذ ىب هند ددجول
 نارزاوهارلزلا اوجاّسِلإ صدع نم اي ىنلالرخ ل بكرا د ةدارالا مدعرت
 هال نالطورشلل مونمالفلوق هلل كام نع ى بلا عراب ىنلا عراشتر انكي
 م #عرط عرج شبا باف نمت قرم ورت اذا اف نصمت |ةدار اوتغالار وصي
 نأ سر بطلا مدرب نبا ىددل | ىلإ نسرسا ديك ىف تازن ل وق هلل بيل
 انام تناقفرت | لع ىف ذاف ى نا لاقفوربب تداهم انزلاب اتمارها ىلا نءرّساربح
 و دوؤادولا ىورواغفمرباص نك ايفس ىلإ كلج ااذبو تارت جاري
 راسقلال| ضع وم | ليسن ثنو ام لاقرب اع رسولا ىلا نار نم الا
 لطم كساب تلزناببارماظلاو تلرنفراوبلا لص شري ريس نا تلاقن
 هرردقت فوزح طرشلا ما ىسدم اعلاو طرشللدازجتسعقو ءلميإ مارشا ناذ مل
 مول بايو رووعس نبا فعسى م اذل بيج نمار وخل وق هلل »يرضع
 اذلو نبارلا سمو سبل او روف رف نبارك هل سدا نافدوعسميرب | را ف لاق
 نال نا ةرفخملا قبلى ا ةعاعإ) تسلق نافدب ابو سارح رب | رن نبا داك
 بصري مرر ناك اذا هارلألا تلق يلع هرم فال ريانا لع ةييلا
 ع جباري لوف هلل م تاذلاب ةزينا وما ىف نيل |ركلاف سولو صخر
 م/م اياز تمي ف سوفا فسوير بخل وف هلت” لإ سلا جار يلو
 نال ل مافلا ماي لوا ارك ايرون امل وث هلع عددا أرب روبل ااسبا
 لسا ىردقالا تاذلا لملم عيتالفرصبلاب كردي لضتلسسا ةيفيلرونل هيف
 ةرصايلاارلردتةيفيلل ضالا ىف رونلا تناك ل قلاو سمنت( هير ونم ىا لو هلك
 لال 00 10 زتارتطاسووالوا
 مالا لاهورثوملا سرثالا محا قالطا ليزر لص ز اداب لي واتى اءاشسا
 ا را وثلا مالسالا عب
 يرئاو اسرق جت امل ليلقي ةفماىالق لش لموت اونلاوبورنص زبر

٠ 

 ايو لاق ثيم فائكلا ىوس : ام
 تاكا بوتولل هاذي و لا ل ء رحال |ر سعت م ورخأ ىلا م

 ءلاز ركل اب ليكم .

 نوم نم عون للرلخنلا نيكل عقوأمم َنوُنمْؤُمْل هينا اعيررج هنن فاو
 وذانالالطروكن ل! يلغتيألاف ونمرتروتلا لوبقل كاذ ن«نوجخت0 َنَوحلْفن لعل اد
 ىفازطو ةجيوز سيل نمو بيثوا تناكاركبجسوز ل سيل نىههووي| مجم مى يالا وكلا

 ىااووَينإ نبع وجنمدأب عوكل مل وابج ن/نينوؤم او َنْيِحِرَضلاورئارحا وراددلا

 نزرع سوب هلأ دعب قحانزلا نم ةقفنوريد نم ةب نوحسأ,ى أكن ونجل
 اهل نيبعل نم امتي مارملا وعم بكل نوتيلا, وكف وَ
 الثمأهتغيصُو ةباتكل لا يءادالبسكل الع ةردقودنأماى "تار مرو ةملعن | ونا
 مهو كل ذئلبق لوقيفحتاافأّئداذاذ ىلارهش لكنيرهش ىف نيفلا ىلع كبت
 ءاتيبالا نعم ىفوركل جومزتلاامءادا ىف .بنونيعتسياماك ل |ىيلاوللالاَثْنم ةداسلإرما
 أففعت انصح ندر ناانزلا ىل اعلا لكمكت ارا ى اكس اوهركت لو كومزتل امد ئشطح
 هر ءايتزل ةويحلا ضرع يركلاب رئي كلل مووغمالذ هال ال ةدارالا نش منع
 لعب ملل بأَو نرهِرْكي نمو أنزلاب بسلا للعدل ىراوج هركي نايل نيل دبع
 ه:ارلإ خشب يب يبكي نر فلو نإ وبدت نول روع نب هارك
 "نارا رش يعاربخ يإتمو نموا كذأمارمف نيب ةروسلا هذه قاهرسلا
 اههارخا ىادبلانما سنجن مى بف َنماَؤَح نبل نتابع لعن هللا ىض
 هيد سالو لاتول وقف نيت دبي
 لونا ةوفط غريس ذل 3 ل نورؤمل نك فعن اكل دنا"
 دمر هللاه نوعفتنملادهنال نيقتملابإهصيصخو غلوم هناا
 نيؤماابلق ىفدهتفصىا كريو لثم ةرهقلاو نينونتشلار ١ نقروتم ىا ِضْوملاَو

 ارباسسلا ابصللو لي دنقلا وجل قر ابصملا حاب صم أدجِفَو وم
 جول (ليردقلا ىف هروبنالأىا ةنفانلاربغ ةيقاطلا ةكشملاو ةدوقولل ليتفل

 : . هلل لا مخل يوي 2
 عفاللا ىعمس هردلا نمايمضو لإ نإ يسكب ىضمى ردت ايفرونلاو 3

 تيا ركل فد اذب لثد فراعملاو مرلعلا و سوملا بلق ىف ىزاورونلا ريف جرابصملا اف ةماصزلاف وكل اكرونلا هيف بلا هيفردصلا يف نربلا ءلغادتسروما معبرا هيف ربشملا) ندا ىف نئاكلاردصاا مل
 !فانعملا فذحةرلشلل و هلا عرا» رخآمارئتسا مالكا ىف نوثالسالداشيب نمور ونلر ظنا كدليل سفن كر بسلا ونل رولا رسقو اسمح يؤمسرونم ىفحم ل وار وتل اسف م ' .٠ َى

 وشما رونب مولعلاو ف راعم ا نم مؤملا سلق رشا واما ايصم ضارب تبلل |

 «طل 1

 ليش و
 فصلى إ ةراشلل وق هل ندلا يلب فلسا سفن نإ لاقو ىدطا يجر صمم ورينا ىفو يسار ابتغ ب ىل اعتدنا ى ا روثلا فاض اد

 1 1 ان راما الا اهل ”قاطيسافلابو بيطخةذفانلاريئراربا ىف قركلا ىبد ةولشم
 يوك رسما ةاصاكن يو“ 0 عت وا جوالك ارلو البل نيل اهلا» ليل عشوم واش سارعي بل نكره در ليتفإ عشر
 .ريلسا رو بلون معو عشت ارو ق3 اهباؤم عطروو عطقر ابو عدلا دردلا راتخلا ىل ه[عئطدلا نحب وق عطس ىتنإ ءلعتشملا ليف

 قئفورعم نينرعوملابو نونلا نولسوةزمإا مكمل
 0 ليو ةزف نعل 5

 4 جرا»ددلا ىلإ بوضع اب ىروو مول التو هرقوتر

0 



 ةزها ملقا اقيو رردلا ساضيإ ةرارفلا بريول ىاددلا ل١ بوسن ضخ هام بو عف ورنا رايلاري شنو اخت لو علتس لام ال نصا دصجب زوض ضو رثوا هسا الظلا ىقرل ل هل
 ددطاصزلا ىا لومي ملا يلاراشساالكءصابزلا ىلا هدانسا تين اقوفلاب ىرخ ىلورل وق هلش ا نازل حرابصعمدقد) عرابصلل نال لادن لعرض عفان وماو ل هسا ضال و هل كارا
 فطع ان اثلا رج مل دباس اهب نالوق ي نوتن لف هعلم» ةرهث تميز نسى فاضم فزع ىلع افلا ءادتبال نما تميز نمل ف شم سيلك ةجاصزلا حراصم ىك) فاضملا فذحب ةجابيزلا ىلا هدانسا

 دمابدو نيدو مادام تيزبب عرس عئانم وسلا ف سابع نإ لاق ناي
17 21111110 0 

 ازاهسم ىف عدتمنو نافوطلا دعب تن قره” ل داو ايندلا فكتب ةرجخ ل و ا ظ :

 لضرب الايد اناس حا ضاالا سيروا سوو 0 سس جح
 210 0 غ0 كاف 1 0

 مر علا ثمر .نل نود ب | علل دا قيمر عال ةيئرال و يوم 107/ جو 9 ه2 هل

 01 ا |2573 راسل وا ةلاقوس ل ارنا متوداطا كد
 تيران فاخذت اناره ادا لاعاد |. 2و دلل لرب تين نة جداول ةينا وقلب يزخا ىفوةينأ فلاب لوعفملل ينبمدقوا
 ساهرا د ةانعم فت اين الد ةرجب ريتال ثيدح لدا ابا اوجه دوج الملتزم 00 | جموع
 0 هس 1 دا رز داك يضم درنالورحا نم نكمةيالذ أيوب لب يروي أ
 مرضلل و تعيزلارونب لقمر يدا برص مسلك إ ناب يرعب انبي ينسوا | | ع 3 "ا ع نا 0 ىلا تر 67 7
 ها 1 / | | هللا ىلإ او زكو نيؤرلا ع اره ىا للاب ونوراذلاب دلو لعوب هتافصلنَ

 ضل هللا وسار اوربتعيل مما يرق سيدال هلا نبي بر ظنوا نع لا اد رو ىانايالارو للءل وق ه4 ىداص»» ةريثلصفانم نامي الا ل اكلا نونا نا . ل كب لورا 7171-712 ا 3
 م يشبلا ناجل 0 الفا ةإرط ضاع 1 فرت نادللان داى الا جسبؤاعتم تون لاثملا ضم نم لويلع 2 طي اونوِف ناىيالارؤف ناكشسس وصلا نال وقع ا يبرقثعس | سازلل ل شمالارشلا | أ 2 ١ ةاعتم تي 9 )(ةرحزاتسو_. سر كش نساء أ نو عم
 ىواص»مبلا نيم ديقيال 5 ملا نيس كا دب :انبتر اشم : 0 1 ١ ١ | ريرادت ا .

 توبي ةراشلى ا ةولشل ةفصدا دعا موا تسسيفد توب: لل و هلل كول خيارين أمم امل نيووظح
 هذيك قوت نلعتم عئارل بامر فصدا ثلاثلا رابصل ةفصتا قاثلا |! هك لعو ا رلأكب ايريس لع :لار لاوزلارعب نم اراشملا لاضلاوركملا,ىا تاورغلا

 27 داسلا توي: ل هوجب" 21 | ل وزوبق لعشر | سم انام ليفتو/ال لالا بجدول 0 - !”,تقرلا هير دأ ردهم شب
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 ميسم تاون هن ني ل تدي لاب سا عسا ىأَتر 1 ل يمر وس اجل ةملعف لماذ لاو ل لِافلا
 2 تاو اضف ب بحد. رفئدع ءاًسومسا نر 2 1 اسي م م كال توأم ل 5 © سا را ”د و

 الا اتخذ باسم دمر ابو بف شالا بل م لن 50 2 :لهأ درفت ةداقاءاهذ نحتو أضل ماقلو ثلا لذ نع يار
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 0 ل هريدي يب نايلسودوادوانب سرقلا تيسو لحماو مارب ب انب ةرعكلا نأ | . ويوم ومس” عصتل فاضل" 2 بيرس
 دير | دا براثا مارا رش تساوراحلوث اللسا» لامر موترباجى لاققعسإ| [5 7 ا / واعي يرسخ 92 اق

 7 ال اصوا 2 ا 0 ٌليِزيَو نسح نعم وسحاو هراوث لاول عام نسح هتناوه جيل تمل موبوه لامثلا نيملا
 عر“ | ىم لضاىك| يررلا نوع ركل ب لافتتشا الا ور ادتلالا ناز جير صح عا و 33 ١ * تضرب. اد * أ جا يف“ ا
 فطع م ري الف ليقتسيف لاش لرضلا سبل ساو راو ازمنانيعم بسجل نكرعسو ىأب ا سحريدب قفني نال لاقي راهب ر اش قد رمللاو هلضف نإ
 نول نازي أ بلقتتاور نوف ايلول هللس عرا7لاببو م عر ةراهتلا لك عيب فصن از ىرب عاعشوجو ةالفىفىا عاق عرهتعيقب باس 4 57707
 هع فغال ,ر لوعفم موي ربيت لوصف. نمالاص نربي ناو لاصرل ان انا ندعو ةكايضك نوع يرو 00 تاو 0
 ل اهترطسار لذ ىلاوغلاب ناد لاورلا الوب نإ نتا ويل فص سلق ورظالا | | رو ةداجلْذْ] دحام ناشطعل وا نا ملعلا نظي بس ى راجل لا بشيرحلا رش فري
 توابع قتدسااودبج | مز اب رف نوفا نوليو تاز يمر اف تامأطلاو نا ا : ' 2227
 : 07 0 0 ليي ل بلع (ةلقو تاداذاتي فتن صكهلعنا بسير )اولا كن كبسحأس يسانالج

 بادى رشا ميز تاز اولعض سا فوزي قلن | جس ىو 722 2
 ام فانصملاردقي ناز م فاشلار رقت داما ..|هللا فاين حلا 2 يلع هازأج هن اى أ بأس ةشوت ل لنح 5 نعمل ل جموو ىفندمأ ىأ 4
 ال لك ىداس ساس ولا تما تماما و 7 0 ١ ؟لهميغ ىأب ىلا جوملاىل ين ذو وملاك 159 نت قربا اعتاب ميكر وو ليذمالا قا زرمر او ملوق لشن ىداص»+ مكابي اكتب 7 و 3-2 ور م ايل الع ل رجال سرعت ١ ةمشفي نائل قر يملا نيسلاءدلا عااوفكن يزاد ةاذايعلاى كاسي عير رو لق هلك لام زتيحج نعم لق رض اواو اياز جوصا هسا ةلوشرلا |. حس هك مومو رص يمر ا لإ 017735

 ظ تما ماع لت بس ل اوان ورايشمالا | ه ل ريدا باوسلا ةملاظناذلا ولا ةملظد لولا ولا ملطف ورجال ظ نخب رشابرافللل ثلا برضهالعاو للاثمالا فرضاب سومدل لك | منا برص لإ يس "لل ذأ نلا جوا مللزو لوالا جوملا مل لو تب انتر لضم
 00 7 0 5 يو نيف ارو امل العجي م نموا متبور نم بشيملى ادب خ تملظلاةنهىف

 دالاربت هربت قاشسلا و ل ارب بسس نان اشبع, ام و لمس ورعل | |١١ 1 و 2 722721--27222 00 ل

 ل اي ذل للا ل اال ةواص رريستلا.رموٍضْوْمْلاَو تومّسلْؤ نم هر عبس هللا ثارت سكك دل هلا "سيم نائا
 ول هلم سوم اق »ب توس |ولا رو تناظر امإل ةزافملا و[ صقل ةالغلا قال ٠ رججج 53 هاب 5 رو
 ماها ل ةهلطلل"جرورلا نلعب اح! ايايفاو واطععا سا باح هاذ هللا مَ نق نبزدفجا تاطسأب لاحم ضرالاوءامسلا نيبرئأط مجالا

 ايندلا ىف ر معسل زري ع ب اصرف كلل _ليمكو رشم  يفرتل نايم لا هاذا |
 نايسبلا روعة نجس رجوو وق نوبيانب لد ايو شعل ىف قزرلا ىسوإ
 رودق/ر وو عم او بارسلا يم صو عمك نيل ثكرتو ةاكلا ومو بشملا لام
 اا راو اا : | نمل 07

 مم ل وث كلش ىداضصرت «٠ دارملا رغم | ومو حر | ىف! بوس قيل 2 للم ١ ٠ 0 7 1 د ُ
 ىو اسضطيبا» حربي يبه بح لوول سيسي جحا يا مسيسح اذ | هس لوقا اري نلا نان اريد نلا بيرق ىو[ ريدي لو ةلسحج كريت نمداذتسزماظخ ا نا ىلا بون
 ثلاغلاو لكى ع يديسأو رب ولض ىف و لسور دا ل طلاع يمل نا ىلاشلا ورثه نفاوتل ىف وابو حدس فضل ةولصتوج دست لكى | لك لس ةدماع الكاب !ايدعا (ىلاوق ارئامنلا هب ىلا لادق لسلو هلس
 :ن: لمصام قلاخما هس قلت ف اضاك لفي نابد ابره يذلا ىك ا رحجدجسن رطل ةولصا لكرللى ا سكب



 ىندن ل قاعلا بلغت ف روث طل كرادم »امبلا ند دش ااهتعلاد اكيال ىقلا قيقرلا مولعلار اس اولاد راصوريطلار شا مين نادي مورامدلا 0 الصناو هيببسمو رت الص ىف زيكو شالوا لكل لكي فر ير مث تالصل ره
 ىو اصر لا ضجاىلا هدضجب يل وق سفملا شيلا ذب ىلا ود رعتم لالا لضدتال نيف ا ليث عفن || ذو باس زج لكى ال ل ازجج) نيت سا نيم ل وق هلسسس كا" هريغ يلق اولا بيل نواحي يفر يرهتلاو نما
 و يم مصل يؤرلا 0 كلر يلا مجاصالف باس عم اكا ذااءاادرفم ب ىسلا ناكأ ذا دقلااذب ىلا جراتكياهناو نيب غفل حي درعتلا | زبو ارا نير فلو سس لجل 7 هلع
 عزنرا»رطملا جرد اخ امل دارملاو نيب نيد يرطب و لبو ل لل عيل
 لقي نيك باسل ألو بسعك ل اكرطملا لاب خب احسست ساجر اخئملوق هنن
 ليج كيسا لدب ل وق فكس ى ءاصا» ضرالا نمرطع علام رسفإل ءاسسلا نمرطملا

 راجل نولي نا لئيفاهيفرلوقطبارلاو ةر)زز نراها ةداع اي ضعم) للري ارسلان
 هادرب نرلو هخ لا» ىلهالاك يئادتبا نسور و رابكا نع ا
 نمو رب لعل زني نحنا و لوعفملا عمت وم ةعق او يطيع نما ىلر يشرف طع

 ملول يل ل
 ادب نمالابجى ادري مارد الج رامسلا نسل رشي حسا لزب لوعشت ل بج نم
 ا اج سايس نم ادم لزب عم ماتور لرعتملا لبو عرونلا
 رملع مر اصلالاب لق هس كونو رب نم الابجرايسلا ىل نوكي |ذب لظوادرب
 (ةريبصب عحراسصبإلا وال ملوث هلشس لما" ةرظانلا ل وقبر يا راشس ا اك
 بلع| لبسك رب ةفطن سا ل وق هلل لمسار اصبلا باىصال وق لد اشم
 نياد اودع تاقولخلامشسلا مب. هرونلا نم وقل كاملا ذألاو تان ويا
 قلى يئو نيطلا رم قلم رو سلالاراشعا يسر دقب ميد د انلا نماوقلغ
 تانوفعلاو افلا نم ليوودلاو كرم بيج ىف ليربج فن ىلا ترلا نم
 هلل بنتشأ| ىف 0 ل ل١

 ديبىدبإاولاولا كر داشإ متسوامسصلا هب نمى ربي _ٌساورل و
 ماي تسايآلا روت سبل يازعلابر دا صخ مالا ىرتبوالف متيانعورسا
 لاثو | ساي مأ نولوتلو لو هلع ىواص»س | يانعكوورارشسم الأ

 ىد وب لي د ديرب لاكرشبال لاقي نيقثانلا سرر ىف تزن س ايكبا
 اطتا نف نسما لاقاو طور يلع دا ليسا لس قلطنث دوبل لاقف رتموصخ
 يطع ذءا قص لاوسر لالا سصاخيانلا ىدوببلا اذ فرسشسم الا نب بحل
 ونئاشملا يل ةدثكن دايعرمن ايلف ىدوريلل وري لا صل | لوسر ىلا
 هدى امى )ا ذي وانا تما ىدوسلا لاف هاينتافررعى ااني نظن ىلإ
 مسمع ثدا يضر ل اقف كيلا ىنم“ ايا منو انت ضر لث يلع ين
 تربل لطالما جررخ) تح ادي هر ضيرعابل لاقف مني لاقف لسا ذلانئانمل
 و تسا.ىادري قتنثانما ب برطف جررخ أ رلع لس و فيلا ذو
 ةالا هزي تيلونف ل وسر اضف رس اراضقل ضر ل نم نيب ىف! از لاق
 هله لا نين قورافلا ىملظابلاو نا نير قرفرع ىلا لبرج لاقدر

 ل وسما ننارلصارو جي ىفريرغلا دارفا نري ذتغالل براشا تك غلبما ل
 نايبلا سدر يف و لمي ل وسلا ىا شل ظعت عم دارك ذاغاو كرش بسن
 يقتل مكرلكأ هلاك إو ةقيقحرلك شمالا نال هيث لوس | عسا رك
 ازا لوق' هلم« ىلاعتد رت علل الجن اذي لاو طالسسلا هيلع ر يقتل دا و
 ب لح و هيسواصابرشلاب باو طب ىف دافلا ماقم م اق اهنا ذا ما نير
 سو مضت نفانلار فب ىف تلزن ضارعالا مز لب سداماف سا كرادسلا ل
 ١ | شالا لوس دارك دوريلا لعب ضر | ى ارصتشا نا ىدوبالا
.5 00 0 0 
 و بو سر ل كادصر |) متت اببلط .تعاطلا ىف نيك سس سس (لاع نكذب لو

 000 7 ل ما ينحل او اطلا عب عرارسالان اعذالا تءاجزلا
 معتم لل قكأ| اذا فيا دلال نقر رعتيمسسعلا لحلول نك
 و كيل اوما مدن : تلاد ركون دعا نأ
 هلك كرام, | عل ليجد ا زفات ليم ءالااوضرب م
 لاقي سيماجادعا لسا ملكا ىف ل يماو مظل وروجا فيا فيينا ل
 م 0-7

 ما ىف رصقرب ىرقد ا دعباي و ةيررصملا نإ مسالا و ناكل ربل وف بصل
 ريلي اا ب الإ

 هنانمختالا نيقابلل فاقلارسكع م بر سلوركب ىف ا دورى إ) فاق رسكعم
 ةرسيل باها وروسلملا ناكساب ففخت نكي رقت يخف فاق ناكس اي درق
 تنلسأؤ , اي ف مرعب لعفلار أ تراص:اب فاقتلا نولس يور عل ايل
 تبسرسترص نإ هسا يراشا هأارتياف لو : فا» ةروسكملا
 الدبر ديسمملا ىفغ يوصنم د ااجبدصا ننانجو ريف نيكس ١ فو نلطملا لوعفلا
 ماقو لح !ف ذولا ديج نيكل بص شاب سن ل ذا ملعب نذل نم
 قاشملاو باقرلا برضكل وعفملا لل اذ اضم _عضوم اءوضومررصملا
 '» لقاطو لدم كلذ لعن لوقكم ب اهيا ىف سدرتجوريدقت ل اعد
 لج و فو زو هربت فوضوم| ربي نإ كسار يشي سريقبلو هبط 29

 | رسفادقو مو رعم عا سب لطلي ىزلا سا ملرم | ىنحمل
 / 2و ملول عير ار ايوسإد اضرب زوفل اوواخيرللاراصنى ااورتيل و لل

 ضرما تومَّسلا كرم هنو لق أعل ابيل غن يف 0نواععي منول هللا ود كيبسلو هت 2 1171 83 7 ىلا رص 7277 م 5 0و 0
 قوثضعبام اور هر عجي م نحو ةقرفتملاءطقل إبر ضب يطع مضي” ل هذ ض2 ةحلوةءطقذ فنملا ءلرقل اه رجلا هيئسب تي مش فرب قوسيأب لن يزن هللا نارا عجحرلا نريد صملاوثلاىلإو تاببلا وق زرلاورطلإ نئازخ

 ءامسلاؤ أف لا رمان نولمَتل | نيلزيو براغ هيل نجر طملا ق دو يدان ضع
 برقي داكي دمي مح هو صنوءاشب نم يب يِصْيط ضعب ىا رب نيرأجلا ةداعأب لدب رم 5 / وم 406

 قاس ىا ديلا هناي قي اهفطخي نادل ةظادلا راض 0 هنأعمل هقَْيَس
 ىلعرثاصبلا بامصالتراصبالايل ا لالدة ول بيلقتلا كِل تار خالل دب رفعلكب
 "هيب لع وشو مم ةفطنوا واية ناويح ى اباد ل قاتسوزلاو لادن هللا ةالق
 رالي لكون انف وربط نا سالا كرير لق ويرد ئووماوملا ثايعلات
 ىفتانيب ىا تْيِيَمُم تين لزنا قل برب ف تلك ىلع هللا نإ نما سب مدننا قاتخ م اخرالاو
 وقفنا ؤ مل هال نرد ىاجيؤتسةقيرططار ول: قي ىو و نإ
 منو قو ضرع وتو هياحامفاه نمط وه لومار و(ديحوتب وللا نق د صاّتمأ
 !ذاومب نسل المورولق قفاوملا نيورعلا نمومِْر نوضرعللا كيلوا مو نع كلذ يدب
 م10 نويل نا ع روض اذ يوكل عغلبل لوس وتل لود
 م هتوبن ىفاوكش ى اير اور غض مولد لإن يخط راورسم © ننعم
 ضال, وم لامه كيلو بال .يفاوملظي ىامكحلا ف ةلوسروم لع هللا في نأ نفاخ
 اوعي مكقفإلل [لوقلاب ىو 2 نكات منع
 دلو ”لوسرو هللا عطب ن/"و نوجانلا نعمل لعمل مهَلينيح ت وأو ةباجبلابنعطأو عب

 لا ياومشأو ةنيبابم نوبل ه2ايلوأو يعين اباهرسكوءابلا نوبه هذ ايدل
 رب وبل وعن تطارد مبا نت نجر ابعت نراه
 لععفلابمكتفلانخ لوقلاب كتعلطزراب نومي نإ ريف نوق دمهتدالو زل كمضرم
 امويلعمتاؤ دبل ب طخنرئارلا يبان نعاطزعاَولوكْإَو لوس اوعيطاو ها رعيطا لق
 : او تعطر يحيي لعو خيلتلان ل2
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 يوب اسم 0 هع 04 60 امل 1 ط نإب
 :ي ىداسصر» شوشم ا رششلاو فلل ليدل عر 7 ء اد نع ١ ىالبلاالا لوسرا لف د لوو



 (ركوكدلا ماو راسو هيلع دلل باطخماو لوصوم ا ل ايلا لكي ادرج ىبد تيب هم 37 سلا
 7 األ را ا رك ني الج لك رم ان( ةيرج تاقيلع
 1 هل بال لرعشملاو ذك طال انبارمل و و لب نشف مب ا را نال مك اووف 70 ارب بو دا لاا لاقط هإزع
 ايما ر ما جو | ع يسيف هب ناو تفلاسمك ورب لوق سل هك فلام ل م 110 7 0 1 لور ثلا يدشنلاورثكن ب
 1 إل ضير اع ةاوتالا شاد ارعف ور عل اص نا ثلاثلا يف انش ضيا ب صرنا قاشلا رقم ل وسل بالوج هس
 نتف ضوتل 7 هراذ ابماغ هوان لداع ل وو تكس حرر ثلنلارومالا نرتب 00 ل ويانا لاس نابل
 نيل السم ا امن بالة نايشلاوطلالا هر ىشملا ا ركن وو فلاب لوو كلم ند ناوتسافلارب ل واق انتل لفن 0 مل لاق لدادملو و ةكل ضب

 ما ىنحملاواوزفكن يرذلالعافلا يتلا ليقول وعغاودببا حن اور
 الث نيرجمالوالوعغمب نوليفر سا رج ادعاضئالاى دافللا| وع - 2 - ١

 58 0 0 0 ورحل مآ وبمن نَا هللارع .5نيبلاةيلبتلاىا 0

 0 20 ليك بنمو ع ولا
 0 00 ميمج لع زب نأب السلوم قر قنا ىلا حد نتبع ةربلا نعال ب
 2 07 ا نان تان | نم فيْ ديرشتلو كاي 5وباراهوكلف دبل ىف سويا

 داصإ», /(ىل ١ 11 هل -ووج 729 5

 انلاو نينمؤملا لاول باطخلاو تلزذف تمر كت قو ىف ديل ايل لواوم نوفل هكر. منمداخنالا كبرت 5ليلدتلا كح ىففنأتسم 0 رت 0 اا ا هش لين دادي هلوقير لع ةزكذا هرحهل نعو هتلازجلا رقو ًنماراذكل
 ناو دل حدرا» بيلغتلا قرب امي كس

 بصئسنقاثناو ت ا لا تاغ بوضس وضم 0 ع 1 !ةةولضلااومدا ةاناوخإاونأك نارعب نولتشاوراصن ار ناثع ةزتق هبرتكن م
 ثم لدالاق ىرج راش كترانارزبتس نالوا ةردسل

 لاق ةرشلا نمل ةللس جرم تاقوا ف تام عل مرل للعافلاو ةيناتقلاو هيناقوفلاب نيستا ةجرلا واجر ىام نوح 2 لولا ل
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 نبا لاق ثيدع ىف هداك وق و تقولا ذي ىف ىضقن تر نأ الذل < باس نواس باذع ىف نرف اكلات او ار ىف نسئوللار رشا ناكن إو لوليقلا كتو ىف اوروت !هسااولاتودقرانلا لبإو هنأ لب |

 مت امى نباد ماح عررخ ثيدع لدمج الل لطم »لدن ديلا تف ل باس آي هذ 1 َِس ا اكو نا ران لاو لك ل لبيت مو راهزلا فصل وحساب د سابع
 نس ارا ىف ى ور ء اسس لكئاريلوق علت بل رسما ماه ل نال نوط يصارع الا فم احمدي 1 ىف نولزني كالا يفد فيمدص ف مكأوق حش ك"د» لاق ثلة بب لعشاق ربنا فتن ال لاق وعسمنبا نع

 با للا مب لوقيت سن الاو نبأ نم طالا ىف ىلا لو زتفايندلا ءاسلا ظ ا ظ
 | دب لع اهم لك دك ال. ل ذي مث ناو لالا هللا ني لد الا ىف نملة ثلا 0 دس سس تس س22

 لع مدد الا وقس ولو عل و امك ب : الرضي م تاو 7 . ه5 )| ُّ , ّ 3 هر ٠.٠0 6 أ 2-- ا 5 ًّ

 0 لا |نسلا ايي دو 0 000
 ل 0 01 مه ل يقم نس واين للا ىف نيرفاولا نما فئَسُمراَح ةمقلامو نيمو بص مندل

 هي وأ عم عسأ لام مام لل بلس الع لس هلع الما مسك و شر ب ا و 0 ا
 وسلاسة 1 ريد 0 ىبا سا ءأضقنا كاذ نتن خأ ورحم ىفرابلا فصن ةحارتسالا ىثوأيهف ةلئاقعضوم ىا
 ثلاثلام غلاب ميسيلتنى ا ل اىللاربنا ىف اثنا [رم مع ولطب بسسس نك م اغلا بدبس 000 هلل برروديرعروور هلا 7 ا
 6 1 ا اا اج ضبا موهو ىمى املأ يرامس لكى ارامل وفشل مورو ثي لح ىف در وأ كرام ف صن
 ن'إلةءارث ىو سل ب تليالملا كو ريد مول لك ف وطعموبو مول بص مسا ا ” ل < 272177 7 د

 00 ا | قش هت نب نرلا | اليرشنب ةءارق والقمر ذأب مبصنو :ميقلا موبوه نبل ءامس لكنا ةليلملالر
 و نم اتلا ىرعا فزم لب نمش نبق ايللو لصالا ىف ثم اترلا دان" 0 ا ا ةماعلا لن ست

 0 لال 0 ل د هر مضوتنل أس ةيناثل نينونب لانى زخا ىفوايف لضالا ف ةيناثلاءاتللماغ داب ققشلن نيش
 هلع كس كروس نات كن فا هداتس ا. قطن ناواديعم ىلا نيب قعر شاقل ضو نينمؤملا فلج ارم يعفي 0 21 | ليزر ةكسارف كبل عزمت كاما دي دشتو ةدعاو نونب نق بلو هيلريفملا لعمرك لما بنتو لاو إلا نمرلكتملا 2757 0 : © ةئرحاط مسا ملأ ٠١ < ىلا ماعلا ل]

 د اي | دي تلا تسي 70 6 3: 2 أ 7 00 سل 5 3

 هيبنسل يلقيها موب ىفاوسحتوأودنر يري لف لخ نب ىال ءابضر عجروثنيتدايشلاب
 .٠ ولك ا تو 2 سدا ” ل 27لا 5
 هل! ةفارضلاءاينعضوحفلاأةليون نبل لا قيرط يبس ل لوسرلا عم تنحي ىتم
 لحب نآرقلا از يلا نيو راض نقل كا يلح ارب اىنالو أم ىني كله هانعمو ىتليو
 ناي علل هنت رهاولا ناس نيس ناو ىلاهن لاق هب نا ميال ناذ در نأبقاَجُد

 7 لو سا ١. رم رس ةث* ”سلط بل ”# 2 7 و

 تروي نارها نهاو نحخامثيبرق ىو بربح لوس لاق وجالبل ارنعسنم عراتيو هلرني
 هلع كبف يل لن عجس كيوق رشم ن1 2# كلانا عج أ مككل نو ىلادنلاقأكورتم

 فظل ىلا ىنب جرف نبتدابخلاب قطو ارروصتلاو لو اب طيم ىلإ نب. تع | 2 ملأ هلل لس ايرلا ف ب لص يرتك ةلصٍ م لع خا نولي قتوسويلالع |.
 والسر 7 كاد اود دبر اذ مالس الا ىلع رت اوف بقع اتلءص اكو ه انضر لجل سا
 الذ د إلا نينذابشلاب قطنور الأ وأ ةلعس لو اصااخدو روم ناكن او ماعازب
 لاتم ماوطلا مدق ارلف/ 5 لرش ا لصسلا لور اعود ميلا سانلااعوو اءاط نم
 رم لاو شناالا لاا نارسست تكل لأب انام مسكر يللا لسسشلا لوس
 اًميرص م بتكو اكو ماوط سوسو لع ثلا لصشلا لوس لك ف لع ليلا لوس

 6 ا
 ل ترف سلا و دب نم حرك نا سرييمجس/ اف لرش ا نناالا ىث اعط كاي لا

 ك0
 رٍ تولع الا < نأ اراال رف" و يلع ين را وس لامن مق و شط ' -ِ

 الا قف ابل ف مااا اردد دقن اير نم, ربو فلاب | .١ ىلع كلا رص نهرو كيده ترب قو اوراص امكيبصاةريورشلل ارحم نم
 و امض ا» ملا رصحم رب ةيالاملكو تايد ل 72 1

 0 00 41 نين ناضل كال | وليل وتر وتلا ةَنِجاو مج ناقل راع لو الهوا وره نر لاق و كئادعا
 ْ اتي يرو ئلبلق يون ك دوف هي سيتا رنج يت نر كان زن ىلا عت ل اقروا | + اوني مل ارب سمر اياها تاضالا »اين 2 1 افا ا عا رص 6 اا“

 ل كمالاطبا ىف نتمكن 2ابالو ظفحو .مهف رين هوت لههاوثردبائش هرايينا
 ل ع د ىو افرول س ررأ الل لص ةرئاز ءابلا تيرب ىغلو و ايصاب ميو ده عززت ١ 7 رت ا  سع 2 ْ
 مادبا نل ئروتلا و |ي درب شما تعا راخعضلا ضب مل ظنت ابرد عرجشسلا لت تنال 5 7700 _ م ا ا

 هس رلقى وقيازإ نقلت نال ظفتو ريف ك يلق ىوتث ملول الس دام ١ دربغ نقيرط خا ل ورم لضاؤون توه ظج مش تاياوأ كنك اد توتا
 م ظنك ةدعاو استيل قاد رب بتع رج د ايي اش ل ااظفعأ " لة نيعم ارو تورك تأ ةعم يلعجسو ةيروتلا بسولا ىسوم نين نفل ومهرفروهو
 ثيىددم الاجور دفا د لاعرل مدت نع عش قلوس ' م 1 هللا ص ' - رم 2

 ةنعلاو لم د رو سرت كي راقانربم د بت ادا ةيااسادالا ..(هون[هلاسرلا حجل بهز ف موقو نوعفطبقلا ىادأَنِتبايأوبنَلَنبِلاووقلا لَه
 بجي راقولا بجو زن كالو بيلا ىف الدسم ن يرمى ل امش اذان 1 نك | 7 ط2 7 327

 اذا دلو هداوأ ب تيت لامدججالام ل يجب لوناذلو ةريصبةديرم | ١ |بونمهدد كتب ل سلا ولن أَكَل جون موت ىدذاو كل هامه[ نكلها تربو نيم رم نلف
 ًاكداضيا مرت : و كلذ از تضراوم نكي و عزب لبى دك بو مب لف

 #, ىل اذلا و 7 و ةيكوملا دلع, ا قر نأ هلا 7 اعل مل راو رو او لاو لست هاث 1 وو تربو ما ميئان ام هاننب لايك نإ دد”ةيارعل ب١ ملل لسن 3 هررق 0 ا ًارقلا لئرو ىلاعت ل وظل ترارق لش تبرعالا دم ليش و ليست هانلصق ىرسلا لاذ لير فان ايم هانم ان آ مقيروت لت نحو

 لاش ل ل ١ 00 0 ل يبلانا. شاكل ايالو مل عطل ل » رخفك بلل لع وتلا ولف ايما ناك اف "ويل رشا يل ظفحو ريفر ست

 نمر نتن يل ب اونصول ل يذلا نارقلا نو نريضعما اضنلا ىف تمدد ديلا هذ

 يقل مامنه لوما لع ظل وكرر وبئس سلا باج نشيل اع يدش لكسر ف تيك ادن درا لدي كي لف مرهدرب كتب اودع انج بيكي اوس رنا وا ةرجتساو درو ارلك حلاو لانا مص اوم امبو قاب فيل ان ايتو لاع ىفالا لاوحالا كاع ليت ياي ال ليل اكل وحلا مومئتس رف انس نك, كا انشتالا لإ

 يضف اررب# ى ذا اذب كيبع براي لوقيلب اقلوتسم ةمايقلا موي ءاه يف ظ يو ا اهيسرو رنوصم نللظو نآرتلا رام رخل ل يلع بتاعي ناك لا د ميسن ل نينا

 /تو لكل »رك كرش ١ ىن اي ليظلوجولا لع ف نص د مارق الا ل مف نص و بااودلا لك ضنص ف انصا ةث الشاى د مدل ص انلا شيك يم دحلا ىلو ن دركي ١ نوق اسي اك املوق حلم ىداص»» نيرن اعمل ريفودبعلاىلا
 ءتنلا ق وتتسم و لسا شعب كل ما .اوجو وصقل اوب اهب ,اقتلا صقل رس ل انت مادا ابو ذبل امذف عما دانيل بذق لو عيلاشلا هددق ١ لعين وطعم م و ل هرم موج د لعودخ والسرد اقوي مج ادت لوب شما ىذلا كا لاف
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 علت ىداص,م لصرلاّلب بزل قف الوسر بذل ادا لاثلا ةدوصتبلس ءالك مق ىف جرم لوطل عجزنا لالا نتاع ب اجباف حروف ومودعاو لوس دا يللا تل ل اضيع كلذ خد غب لطلل وق هل
 الا يرش سرا ليو مرايدبو مبي«فن تيران اف ةيوطملاخلاربلا و رلا لوح: نيف هوب زاد ابرعشرموبا سلا ثمعت مان هربعياون المو مكى و انعيمل ةر ابو بيطخم 7 اومن ءلظتوبو هاو ل مو

 1 نكست تن الو ارتنع ل وطل , اّفنعر ومو نول لكن م بف نالم ريل ىلاعت شدا مكبالتبا ىلا نا وفن, لطب صابلي." بيارات يكن لقا ووو دخالا لسيد طولت ولجقف ىن ربما تحذر وُ اي اقرا ريف ناك ة ماهل ليم
 فوزو لبر ودعنم خالو ملوث هع سوماق م داس اف مدرانملارأب

 77 4 لا ل 3
 , وجو رتل الركب اذلوجب اهيضل يتلف #ااريسا ا اوم رش يخل |
 ا رار و هش 1 0
 ملوث حدس ٠ لجبا ىلايو) لشرب ايروتم ل عسي نإ لبث ار ع دئانم |ورم

 دياوزلاف وك همواروسلاطمموقل | تما لسالا و نب عل وهطش وسلا
 ال سبا لع يتلا ل جلو مددسا مسادأ طول مرق ىرق ى اكيد ملوق كس
 اكؤىبد #١ ب ت |هسا ترم قلا ةيرقلا لح اوتا د قلو صن وو لاول ركز
 شريكا لا نورطعلالإ اهلا ناك ة دم والا ارم تىخب ان يرق سسش الو طول موق
 و هسإ نوريسفلو هع مار ةراججاب لاعت شل اال انض ىايق ابل او

 ءاجرلا نوف اني كوم باذعلا راخأ اببرث نوري اسب نولظحم
 اوزمسسلوق لس تارت زللاو عيا مهو وا بنوك را باودر اوم,
 نم هأ|ليبس لس | نس و هلل نوذك قلعت لويعفللا قدضساوزومب

 علوم ةد ا بصن سك لما د ريتاليسسو ورب لضا و اشبع مارزتم مك
 م لوم ما بفتسا اهزوكيىلا ردا غلا اشم | دقدف مارغيتسالاب زعق لعل نومي
 الو عرب عربالو يد يلع ىفمو مءاطا ناب هاو زلال و ةلط قرررب نونلوللا ما
 كااذب بكري لهدومرف تاليد امن بح ارم ىفس كذا ل اق ىواضياليلورصبسم

 ارو وج كساوب تمقيقترد جس أرو اد دنيز ايوري ور راد سصور كسر

 يملا تاليد ايلا و دراريم ارخريغ تعجب اروا هسا ومب لاري زد تسب
 برش يفل نولي اب لع يدين لكك وبلا نمشلا لك خب رلا بعام شرح ابو
 مت اشنلا ظلك يفربلطمو توييبطلا هزم ييرشلا ل اهتم ناكول و ىل اضن
 !ءاوميسضن عت ١ نمر طا مستر ن ايلعلا لاتف ىهتنإءاوجدب اع وم ين ايلا قوتك )
 توغلا عر | را .افغلاب ايلكو اههتومد ركل امتحن الااتسق ىف كم 7”
 ىلاثلا لوعضملا مدق ل وق حلل عرور» تاومالا طف راص تاومرشلا عيتااذاد
 و ووعسلا ىلإ ىو فيررتلا ىف اههتاوتسالر خا الو نال ءارخألا و نيب هرم اه 51
 و بيج ارماريلعدوري ىذلا نالرب ءانشع الل لوالا ىلع مقرن ال نان ل وعفسرألا
 , كاع باف دقف فيرنا ىف اميواست لكرانب بضرتلا لسبب موق كل
 اوب لج نسي ارا سا رفد اىلا لاح سبلت اوه ب ابللازب ىف ىلا شلال وعفملا
 و ةرب اهلا ها عبتسما س اهني عمزي دره ا يلع نوم الم نار يغ نمرسفنل اهل
 [هتفتب هسا دعي مل قو ماعنالإىااجاللوق حلكل لب يلكلاررينلا أر بل
 "اهني فروا م و "ب هدققته ربت سماقلا ف لاك اك
 لوألا سمان اهنسركؤ د خبولالاب ىلاعت هدانا ىلع عسر لدا ى اهتدزي احيانا

 سوير

 77 ماه مله طم هواهم مت سملقنأنالونأويرطاطحلا لبس أ بسلا ربل كد د : جيو | < | 80الى ذلاوببو لق تلاثلااسابل ليما للسيل وبرلوق لالا
 قمنا ة]جل او سمشلا عواط تقولاراغسمإلا تقثر* "نلفت كبف لإ ١

 ش عرولسمل نو كساراؤسالات قو نم ل وث هلك ننام مم

 وعددا لوم باظاذب و خمول اسم قلضو لاو سماق يرجبأ جرم ىنزلاو ب
 اورتس الا اذ دموع نو ىلاتلاز تلد بل ل اق لقا
 ورا لسع ىنإ نلمو متص لل مسا بر لست ١ مل ىداص»

 ةيصرصخ ال ء امور ظن يود اذرب نيرسفملا ل اوقا ترب لت, يطكب ربا لاق, سما
 ا دب تقولاازرل
 بسيط اورو سقولا اذ صوضكو مد يلد ياس سما نلمج ىلاوث لوقل
 مبا سوبا نيس عراعش ورنا مسقو عطلت صل يلا ترام نان لادحال
 ايبا ل قل لع يلو سمن خلعت اا بيلو هيلع سمس انصح 31 هله نيل
 هوطبم ايتل ضرع مر ذو لمت مرو سما روف لبان الظن ولذا امنو
 تاتا اسمو هلك دروس هازال
 رش نئالا ىف ترعفلرا "بولا بج ىلا للارعشإ لكلبفن تعلط اذا سمن نا

 ضعبر ظإ صقل بني لل مسعف ايملاطسو سم ل زاىلإ ايشذ اميل ظل
 م هيقدل ثم ا ارعارو ديب زو السلا مايا ضعفي: لظاربذ ىقتسال د لبا
 خيب رييجشستلا نموا ىلا كل طير اش !سايدل كمل و ف عش ىداصلا اقف
 مل و ملم ىد اص»» لكى رتسلارب ميشم او بشسملا نب عمم اجلاو ةادالا ىف دك

 ملأ هلل ل" حبتلا لصالا ىف تبسلاو لغاشلاو لارعالا عطقنن ادب لل هع ار
 لم لن هريئد ىداضيبلا حرصا رح لتتلا ترييسل رص نا ىلا يش ل امعالا حلق

 تامل ىلا حرا ا علل, ىوذللا حني يس انملا هريضت
 | ةواراوريحوتلاب رانك ن ب ل ةرارق ىل هل ف علل

 اوقاف هلزان مروي ترا فافابلوحادوعفاوناكريغ لق يعش لين موننوزتب مسا

 تينا ا تراش اف أ ,ث لش اصل لب مسرب ىف هوس هسسا هوعرو ما .. ذكم وق لست اولب اف هول تسلم ”قعاصلا|بءاصاف ةلظنح سلع اعدخ ربفطم مب: ايه يك ض قنا مب“

 ه1 رس هسا ه5 يل
 ١ هل

 ليجوتلاب لا ىف وبكت شل لسرلا قابل بينكتمري نكتنالو السر هن اكف مف بَل لوطل
 نينرفامكلا يولع رجلا ىفآنلتعلو ةرامتبا معب سان ماعجوأل باوجد رع
 سرلارسعاو ءلصموفا د وعووهموقادأعرذاوأرنرلا ممل كيا, ىوسأ م لومكارأباَذَع

 الإ بكل ييملقميلع يلا مانا ىف لانمي ثلا طا وداع ناب ىو كلذ
 لع كانك لاو ماوتاقلووهءايبمهبذكم ًولهلان كلها 01ج 7/31 طرانقلادسب
 ًاهاها هللا كلماذ طول موق ظعضوةرالا ىارأسل صم دول لم تروم قايم
 و7 ليري فنللما يغتسل ونورت هيؤوأ شلال معفس ف موريس شح اغلا صلعفل
 «ولوقياوزب داك كانو نييمن] 2و1 اذاو نوني جلا فعب تاروت ناني توج
 اهمسإو :ليقثلا نمتففخم نإ ةلاسرلا نيل نار قت ةاوعد قولو سر هللا ثعبىِزلا نه
 يق لاعت لاق اهنع انفصل أ,لعَيربَص ناو ايها نءانؤرصي مل ضد مهنا ىف ون
 روا ههاّمقيطأطخ كلير لص نهةرخحلا لانا يعبا لعل توران نومل ديف وس
 نه: مو هائلا الوعغلا قومى يزهر نت ناذربخا تيار |نوسؤمل
 ايس هاا وهات نعل حف ظفأح يزاول ىلاثلاو تيار ل هلل وعفم ندا
 م 2 اوم ليحل ها نرحب لوقتا, نواف وأ مهفت اس نوع هيوم نأ

١# 

 بظل فرعا, سمغنل الوافي: لطلاى ريع سي نج >5 سمشلا عولطب لوزدإل
 اسالي للعب زوو يملا ةواطب | فخ مريب ربي دور ظل |ىأ د نضُق
 رنج بفاوشس هايل لج لاهل مطفي ناببالا حا ناهس 1و سارا كازاس
 مالق :ةرغنم ىل د محرىري نيب رشب جرلا لق ىفو حير ل سر [ىيلاوشوؤريغو فلا
 واكسب ىرخأىف ول صم نونل رفا فر كسسب وطرق ىفوأ غفت نيشلا نكسب[ 3 ىفورطلا

 جر هل :
 امس انين وديفب ةريجلو لوسركوغتل وال فمو -|.هسعوا نونلال دب ىلا مذ

 ىداصا»و اعاسللبا ابو ابر مل اجرولدلاو سمن لطم نمل اثايصلاو ابل ل بوكو يلقلا رجم ابو لاهل ثالث ىتد
 انك مب رولسل» اع نبا ا هلك | قباب قل كييريزطلا ماهر علصل لب قتيل نبا دور ةراقوماك يو ءابلا مر يلو علف نمل

 فو بيطط | نرد نمر وفي تكا ةرارق بو ةرصوملاءابلا مثكيسسا ةرصرمل او مل وف مك وثلا لزب ةرمول م اناس رصاعل ىرض» ىف و ررصم نونلا عر و اهنولسب لجو ةرك سرنا ىف مرضلا
 - يمر قالا ورفصو هسا ةريثالاو لوق دوزفسردصملا و ررصم د ىلع سيف صفرا ةزياشملا نع تلو سمملع اكن الاخ نشو نونلا مضى ال و اناوزفمو مل يق لس يغب توا خب رق نمر لسلا اشم





 لو را صنو ل وتب ززطع نر دتعا سك لفرق اريف لدفن ةرايسسلا عسا ىبو تايم ىءا تار ب ارى ا فو ذه تعن ترث كارل ول ةهط ل رويل يضل روجر مج ناك اوراسلا ل ى ااًضيا . هل
 ملوث لكشم ىداص» ٌجراو س نطل تبق اوم ىب لق ءرب الا نع ف يولكيلو مل مت ىل انه ةيرفلار وشما ىلع نش ةدابحلا ترب اومم نال سا لين عونل مل و م/م يتلا روبل لك نسسلا نش اهنال برعلا دنع ليف | عونل ادلب صن اور اريف لضرف تاتيظم سا تا ينارابكب كاولى ا و زوف تدذ تاريث سب زم ىا هرقل صر مل" لس مرت داب لبن ةرقلاروهتلا لع دنسلا نتن اهينال برعلا منعها هليضف عرنل
 صل نر ىلع اربوكلاب ميحوت و نيفلت“ ايلعتؤعملاو فاضل ارم. دقت ىلا عراكالاذب دن زا اركلاب ءؤلكاو فلق سوم اعلا ىف تل كف لظ نم لال بو ةفلخلا وفريد قيوم مسن لعتمولا ىنشش ايفر خلا بنيك نلقي سل
 بكا نمرخألا ف ءاضق مبدا ىل لك ىف رف نيف لفي جرار اف بحاص فللظي ئمدعاو لكل ح” نع شد ا ىتتر س ايع نبا لامر لا ىف لفيف فد ادرأ ذيل م هانقر صدق لق ىف سر مدقتا كم لوف ل لأ

 وقلت افصب تسلا اف هرعب ايف نم وملا لاف سا مي ضرما ري
 اناا مارا ملوث هج 0 0
 و مم الكل ىف 24 مور اويغسلا نكي اضعالا د زا ماقتنالا ل ةريرقلا عض سا

 ملك غلب شيدحلا ىو ايبب نومي تام اك ال شيكا لال قالخإلام أ سلق ا
 الق سامو أع ىداص»» ةرثل كلذ ل اناا مئاقلا اصلا ذل الاء لك
 ةلث بيل درو شملا للعم السلب ا ورم يل ل نرمتمملا لي ادررلا سنو لا نومي
 راذلابموتدبلا ضو نفكر اومن1نل قلتم اومركو ىف عدر تبن تدم يذلا وق
 قيل مايتب ىدصو لرجل ازال كيررحلا ل و ءايرلا نحب | ليملاب ةدارعلا نال
 ملول للم ىداص,م لص ول ةاعارعم الار او نوم ايزل قمار اين ننأ تمل
 و لاعادجم (تايبلا ف نولظري ىا) مات ن ولي نا ف عضو ن ويصرخ ةأادبس

 لضم وعلا قا لعشلا ىف هدعب نألن او م ارتلا لع ووجب امدقو ارم نلخ#ر
 ىا لا نولوقي نيذلاو مل ف 0للع ةر» براضف بملرجاس عادجسو
 44/ ان م/لش ارك نم الور وزع مينغ يق لاو لول ل اهلا رضع
 مزال غلا ثم و أرزنال هس ملوث لطم ىواص» تب نين رلجو رشا بازغ
 م دع هازعم اف ديرب تلا مولتسي ال مو للا لامي و نيب نا هلازلا رابتع اسوولو

 نا زويد أ تءاس ل و هلع م ميرلا مول ىف كار الا ضع قولد لالتنالا

 سا ضو ذه انبوبو لوعفمل ءبصان عر صتم ن ولف تشن تا نشب تراس نولي
 الام نولي ناوأ يسب ن ولم ىلا زوي رقتسمو طاوو اهباضا تنرحا من قكماببنا

 ريركشسباع فو او زه ص رشم !نوليو ىتخ سمت قع سر واس ن ل نارك

 طب لرلاو بو صوتى الإ ىف ىب ىب تدءاس كسلا لولي لا نيمار قس لب
 دئاعلاوه د ىءملوقب هردق فد ذك م لاب ضضم اور ل و لعافلا تداسرل ف خر» ناوجو عخارت تمت وام نو ا هرإب نر
 0 يم 2 را
 | تمس ىلا ىلا رسل عاق او را عصا ومى | م عرش ىرام كيا
01 0 0 7 0 

 رااقوبف اروقو امر قي رك سوم اقلا ىف دا ,قيضعلا/ سار ماع نباد انزل قا نضراتلا
 الت لز نم ناكو و ةلع لإ 0 5 كوروكو

 تارعالا نير ذا نياسسا بم: نيباوفنا لوقي يلع لول دملا قاضعنالا كاكاكا
 1 رق 5 ا رخل فر كلذ ني ورا وبعد رعت دعه رخام ارق لوقو ن اكره وري
 الن يئرطلا اًتسالب ىا الدع اطسو لو 2020 فرتلا ىف ابفامعا ىرير نا

 8 هل », اوخل افرت فلو نيو ريم اوم د 1 ناي توج و ابا وتسال ءا وسكس
 مرو“ للسلم بيلنكا نول امتشسا لدي قيل نسال دب ىااال دب يبطل مب
 و” للم لس لاوملو اذ انيتنا فيظختابرلب يل لو فلل البدي ضتلا حئرمأع نبال
 نت اولاربن اكس تشو 1 مسد ا ل ديس

 5 دادضال مذ ل نا لسد اطئا< م صن ىف عيصعل كك لدبيد | اعاط

 لالش ليي ل هلل 00 ا
 م ةوتلاب ىك تكيبسلا نا ل هازلا نحو سيصل ا هييعب هئبيسلا نإ سيل حاج لا
 ل رورلا نم جا ةيوتلا عم دا بتل
 0 فطعوسرعجو ديقلاا ذي يقي رهو ةري اذا فلسلا نا
 ددورلا بامقتثاوروشم ا سيو وبشلا ناس كس ءريشيو لطاابلاو بزللاىا

 ةلطابلا ةو اغلا ويلا ىنحلا ليفورو ءرلارنع ام ىل ور ضيا لصتإلاو ب لوعغمن
 نادب ام نكو ةرردصملا دكروءرلا باصتناد ةداشلا نسل ىلع ند دهتيو
 كالوس كرشلا نمو لط لف 3 اشروربلا لاىتلا نمو كلشلا ل يتد ءانغلا ددررلا

 توا يلع ت قولا نكرمبسضنلا نمرط ع نيضوعم ا اداركا مري وث عل
 قعبتسأ) د ارل ني وري تايآلا لع سااوط قيس وف لس ١ بيلا نم
 غنا نا ىلإ نيد[ نيثمارا رخل لوف عطس كل رعي الو عجل نكي مب
 لب اقم ىف نيظان و اص كباس ىل ني اس لق و انايمو ايوه د طّقف م يقلل موتم
 العا بقلم ادرك ىد اينصيبلا ىف و نرئانو سيما لعرب لاو نيمو أنايمبع
 او ناذأب 9 ريل وبا ليرصمالو عبس ا نك 2 اهب, نير صبت الو ايل نيك اورق

 "نير اللام اقمو نيمو اصحلار قسم 1

 رس عير نيل الا منيو ريك نبا و ورك ىلإ رات تاورقنل مو هلك

 دك رس سس ه2
 لو لحيرتو توحيلاو وغلا لو ىرتشلا ءسالاهل نسمشلاو ناطرسلا هل قلو ةلبنسلاو

 تاون ىر باجر ىوارزمرفو سمشلاوهل اواي يذل عجول دل دبل
 امم لتولي ىأ هلو اَو لول لحج يِروهَو ليبضف ونس اهكمفلا صد
 رخالاف هلك فرج ماه لحلف ناذأ, رأفت وي دشتلاب كيندر نورا
 دوز كيلوا لأ ل تافصادعباموأ رتب نمير وبوأ هجر لع مير ؟عنلاركش ىا0ا رش دارو
 نواب مآ ذو عضاوتو ”نيكسب ىلا وه ضرال كوسم نيا يف ضن علا
 انسي نيب نارا ونال نو يف نومل بلال ى احمل هنوهركيأرب
 اعف صا نبَننولويَنْبْنلاَو ليلا, نواصي ىانيرياق ىنعمبممارِقَؤ رجا نع مج
 امدذ دوق 0اماعمؤرقَتسم تشبث اسأل 01/2 يمنع
 ىل مهضو دلو تفب وير واف ريل وبلايعلع وقتا[ نزلا وتماقاورارقتسا
 عم نورين اوأطسو0اماوق:اننالاو فجل كلذ نايمهقافن تن كَواوقيضي

 ك5 لعيوني لس ةئامزح نو سنت نتي ورخ
 ةلديرشنلابَف عصي ةء|ف فو ٌفعضب يوقع ى نمت [قايةثلشلا نا ساو
 رز لاس امان ينس معفرا»ال لب نيل فلا مزج هيو نحره موي بالعلا
 وةك يسح ةروزمل يقيس لرب كيا دل ميا صلح ليو ناو
 نكد نيم ةيوفذ نم بات نسو كر نبافصتم لزيعل ىف نا
 ٌروُرلو ونبيل نب نلاواريخ ميزافءوجعيلا مجرب ىاكاب تموت ل بوي هنأ
 نيضرعم0 ماركو نم ريد يشأ ماللا نموها زو لطارلاوبذكلاى
 اتهيلعاوطقساو خرم نارقلا ىلا مقري اوظعو أ ورح اذ َنبْنلاَو نع
 تهاني َنْووفيَنْبْلاَو ناعفتنم نيرظان نيعماساورخ لب هَناَيَمَحَواَمَص
 لجل ك)نيعيطودهارتن ابل نيكة دارهالاورروج أبني ةوانجاوز[نوال
 هللا :عأط ىلع اور ميخنجلا ىف :جيمرلا رع نور كيل وأراخلا فتم نقتل

 نضل يق ري لا ا : ةقندأا لب 0 0 سا م

 نم نامل هبي ةفرغلا اهي ءايلا خو يزيل هدي ليتل نول
 ةىاساؤا نوم ا ناف نيم ارق لو للم عرس لسفيز ىف اقلي ال لو تكل م نو و ىلاىلا ىغن ىفنلا نمو ارك اشو تيار ىف ويحب نيرصبم نع

 نينو نافدتل نحت مبان ناب مل يف جلس« «ريفو روعسلا ىلإ نمرة ديانقكل ا لوقب دعو امج ةنبلا ىف ملك عقوق نيدلا ىف ل تدع اسم نم هدباشي ار نيج مرتو يلق رسل سبت هود امد لجو رشا ع اطل
 قي ونا انيلع حا ءنضافاي نيرلا مكارم ماما ىلانب ودمتي ثسيكءانلعج ا سا اءاءا يقتل نلعجاو ملوش لست كم با ل ب و عقر ايلا ف مندع اسم نأ ىريار يعير و يلبس سد اه اه لبا ميراشاذلا

٠ 

 ةمالساس ادم يلو مالتلاب مبا برلإ لسمو مالسابانعج يجو لكلا لاقر لعب عروض فس هآ السد يمل (هلسمل لب ةلص اص: باطل ف هر د يا تم فاو دس نال“ ظ
 لاكتلاولابولا/ماثالا فاشل ىف ةس تكس مآلا املك ليلو مل ناي عمم كن الا مهصو لاذتلا ن اماب كه + ة ايار اعد بيطاكا لو نورو رد نب ترتب يسئ افل هئرل و كلل خم تانلارم

 57 لاو عشن ءانب لك هزل ىإ و ر ليغ نكى هراذلا هد كوري ىلإ او لع وة .موو ىلإ 68ه ل نلالا ثزعو 56 ادي رغتى ١ مى ألو نش انزو



 هد ايحلاالولفةذابعلا ابي ىلا تاصوالا (لكرارملا نارافا نيطاكلا سنملا تاصوا اراذابلاد 0 .اهعبا لكل
 نتصل ديلان لا اهبل بيشوف لاو هديعيو بر ترعيل نلخ ناثللا ناف هنت هني ردع ريل نلف نم هوقو

 يلع لوك 7 حلت ىداصا ةطرافلريسمتءال لد لعافلا ا دارلاو الات ئاقلم ”نالرارصماءارلر ل و جلس ىداصا» نوزئافلازوفلامب و وضانئبلاسض انتي ةابعلا نكن ورحيل سنالاد
 "م ارشلاع ثابت 06 ١ مساري ولو نب اوجد كزتلا صار ادي أ ءاعدالولريرتلاو ىو , ايعلاب لوك ومو ها ايليا

 2 7 ان حللس جر»لاتن رب ذك لب لأ ا د انيكك روت حالا عدعا
 رقث لوك فرو ماء از. لعزففاوركباعر بدسل

 تو را كس رس ركود (طلا سا
 رولا نااار اارن يف .امدلع نفسا هس نافش للانمي لعل لو .ك«اننالداي ايدعتسء اج ناباو هز اججاو نم اظغلاوا ناقل تراس" نبل باتا ت تاي فل طوسبملا
 7 0 0 لاول لاق دع حن افشاوف 17 لراديو ابو بطال و اف لنا ارا ترك مالا رخل الو

 ا 0 هه سلا ريلس ايلا ل : شن لا كل لاق
 و 507 ” اعلان 1 رورو وم مص .1١77

 ا 5 7 اهم ريفا اقشانلع نضرلادابعب> نع ادو كئلواومدإ تماقا امضوم هانم تفي 8 نئولحيترإملا
 0 رو ص 0-20 شالشلا يلدايا كو ةاعد لوفر مكبر ْث ترتكب قبو .جفاط كمل رشات

 نس اطلاع روم ل ا لها هلم تاو تيل نت زيباعل ناي نوت نو لعلام تدرك مينيكك ىف
 1 ا ل ارب مويحازم لتقف اينلا 2 مركب لعام سعب ةرذلا ىف كلام هدام

 ملصاو روعسلا ىف ا فو, رجب نال قحللومىزلا نونلاودايلاب عجل
 5 0 ثي ىنرمق اهنا ىلا عا رجشلاو الا | يكم ءارعشلا اقر وس ؟هلبقاديلع

 0 د يي ا خا ةروسُط 0 مِحّرلا محلا دعا ةيانورشعو عبسو ناتئام اوائيعلا 7 1 ١

 منيف اسؤرلا نتانعالابد الانا دماججداب نب يجاووالقحلا صن 3 ذر ”نيبلا نم ذعف ةفاضالا نإ !١ :رارقلا كلا ثنا تايالا كنه ى اكلت كل نب داره ملعا
 كن رصف و ازعالا باى اظن لسا ئ اضم رم لع ث '(ةلارورصو هدو ا 0 2 120 ً

 0 تاق تدنن ودحر / 1 [م.١ | ةكملهاى اركي نأ لجا نم [غاهلنآ5 قالة رعاية لطابل مّن
 0 2 0س نحل علنا نإ دا قاقشالانه لعلو هني
 0 عموم نابل هفانمالا تم اذ ىدعضاغ ارلارلظت لا | تذل ا و د انعا موتى راسل ذك تطيل

 0 00 يوي ّ ١

 لال ببر صنم لاخلا ولا ةرجسلاو نسولف نيل اطو نيرجاس روق رك دن ةرهش ناو ءاقمجلا حمجرنم ةقصلا 0 نرالوهئزلا عوض «قانعالا

 22 رز رد د هدا 1 0 0 17 يهب 0 52 0نيِضِرُْم ةنعا 0 شاد فص ٍتلَغنمحَرلانِمن رش

 2 ل ىلا ا ضرالاَل ٍضْرألا قو ظني وريم ل هيام بقاع 1
 و )م وو 200 ل

 هللا زدوعسلاىإ نمازعف ١ 10 2 م ىلادت 9 نق لامك عدل“ 81 ةيالَدلذ نإ حجو هيرو ل يو

 هلق ءىواضيلا 8 د حراوزالا :طاصال لكالا اهبش انت كم 6 7 2227
 ا تؤلم لا 0 را رعلا وهل كير ن ا از هيوردس لاق نكد هطاردع ومَنْ

 0 2 0 : ذ|كموقل سمحمأب برم او نيم اور ريحت نيرف هلا نممقتني اةزحلاو ذ
 لسنا بالا لاقد ياش اهازلا ساس تان ن ماجا وذالك يل و «.نيملظلا وقل ٍتثا نأب ى ١ نا ةرجشلاوراتلا ىار دليل نع كيرى
 هزي ثرلذ رق أ كلذ نار كلذ نامل ولكل "يلعب 3 5 0 ا

 ةرئاز يوسس لاكن اكو ملوث هش ئداصوس ترمى ةروسلا وزن يل ةزمدأ كر ا درو قبو شأ رفكلا ميوضناوملظ هعم نوع

2 

 ةربام الاوسو او وحل 2
 7 0 ا نق انحآ ( ار بر ر ىسوم لاق هَيوُز ليسو دو هنداو 5 ولان نوفَت ىراونالا مايدتتسالل
 بعص نس وسلا هن ىلا كبد سارا ذرى ادد سوانا لو تلآسيرلا أ دأب ( ترس قتلو ىو نكت نميردصقبعب م نور

 لكل د دل ل ع 7 1 كيس 1
 ل ا رحهنم اعبقلا لتش د نعمل د مو روره اق لسد هيف ىلا رقعلا
 ا 1 لا هدا ور ١ 10 20 ا
 700 0 ا د كتاوت كي ولقي“ ىلا ج6 يلعب لاق هبه ِنوُلدقَي نأ ف اح
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 3 ىلا 7 هس ليال لاول انمالك ل وةلس ا'امب اسطح وما زتع اي رجا رجال مهل 7 نمل ا
 رولوم اق كب ولطل,يلولا ألا دعدروا عند كل يدصق ةذالرلا نمير 7 لو لل كال جر صم لا نوكء الا ايلاري 2
 . [ىرداص» ةدالد ناكني يمل رمق ناوكرؤخل تك الامادنع اكن ادى نال 0
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 دع# اهبل هيف ارامل وع 0 رح هي ناوتماذ .قلج لا عتهنابم نعنق 2
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 ربك مور لش 1سم يق الاق :ردلا اببنم لكى ار ىلا نعُمَحلأءارئاَكلذ سمعا ل يضم لطي ااا ددس كالا ورانا 2
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 لسيما هوكلس كاسم اهزييمتعغلا لبحلا 5 ظل دوا قر نوف اقرف شع قفا ا ضم 22
 2000 . جاتو 2ك ل 22 0757972 ئي هك »| )/وركرلل ابريل هريلالو !!لباقل امو داي( سرصن
 مملاسماوكلس حام قو نوع) ةَنيِرخدْلا كلهن اسبرفانكلَر او اريل الو بكارلا جرس اهزم |: ليلو ر ادن لطول 00 27

 0 ا 8 موجع 22 مسك رب وس سل ١ ا ١ ١7 .زاسلا رورو كرارملاور ]عد ور.زوعؤب ]ار رش

 رحلوا ةروكذملا كيه لعوتلا نوهتازنلب# َنيدمب دعم نمو سوما مش يرتب ا
 ىاثِلْذ ىف ترارنم ليولرسا قبجورخوربتلا منرلوندوت امل مدل عرخجلا قابطأب مورق و نوع أ خب انس ماظك لود نس دل مبسم لان (ثيع اذوب تالي لما فد
 00 نى نحل 0 7س ىف. , | لإ اتل الط ببسو سو توبات نمير ةرايعو فس قلك رتب
 مزمنمؤورمل هللابو نو حك نواة وره سب نمل بعت يزل هؤو نوعش قارعا| أ ك0 اسفرصم ووزن نيم 93 ادمن قتال
 ماظع ل عتل ىلا ىدوم ات تندر جنرمو نوجف لا نعؤملرقزحو نوع ةأرم ةيسماريغأ + يراقب ير يا ها ا ل ا ا ا ٠١ |[ تت نلاكو زج ادسلا لوما معابر زوججلا ون ريل تلق كاذذ | تعي
 نسدمولايو مجسلا حف ارغأي نسرف ملا نصوقت اق يزعل وول كدر (مرإ و ه”لسلا يلع فس وب نب |(ىل ان امس بوك ةرلاكلا جرش نا تن رمد وو حلس رص نم
 نوزع زل قارغأب نيالا سوق يلون َنَو لل يلع فسوب حبر
 . اهيل لاق ذارنم ل نيو 0 عيه راربخ اب ”كمرافكى |ملرلع ل تاو قرفلا نيممهاغأذ وطوال يعتصر العلل اقفال ليزسا بل اق

 9؟
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 كاب مإ رت شاورع مال نيت الك هاياإ دعو ةدعيرم

 | نالواسفرازتسا مدعو هرازتسم ىرال بدتب ريشالا كلسملا

 مك 77 . 0 هلل هج جرو و رس وووج بس ول | انعمماظو فش ةحرصم نم جتا /نارسلا سان رمازيطع زخات وملا

 ننال دع فس نذل مانت تلوم رنه سو هل
 ا 2١ اي لا اي كا ا ا. نو 3 وشخص اوال تلاق ثسول رق عانيلد لاتذ يوماربلا ل ساف

 د10 نو لت نود كروس له لات هبار انا باوجلا فا داذاقتدابعو عار: عفن اج الع روك دب ناو تقرب لاق
 لدي: لجو لبو وه عترل نا ركد نوتة اوهوق ربحي كو عت ماش ناز تغزو قطا لانو
 يطيع دب 7 00 ا هرم طا »و جو 2 ٠ 0 2 يت 77 20 اذا لالا نسولف ا نسوا عاوز 2 اوزحا

 و ل ا ةاباو نانو نبك ك ان ميارن لاق انحف لشم ىاد نولعفي + |ناوضاكا نارزلا 200
 رو لل للا 7 جر 2 يال ل هش اع دواصا» م ايفلا مول سرد نلوم ب اطحوش الاو يالا لوزن تو

 :4ىرلا نيدل الا نيرت بت ىتلحَىَرلا ريعان 6 َسمَِدلاَب رن مهبعاال سر او
 و12 را . 00 5 8 قس وز [ل فلا اوصل وفعلا لك نوتفنم اذان فئولا سيدو ىل امن لوو 0س 270354 هيلو 532775257 » 2م د, تروم و 5 7 يام مل يفق مر ؟- ا طعو#لا, فلا ةولا_ اك. سانا ل قل
 نيربنلا لذ نيلي قبو مع مكَحىلبض ٍترءازجلا ىلا نينا مون ينطخ ىلإ فت[. ليسا لاوفاىإل تسحب نادرانلال اوفا لتر نالت
 ل ل كل ىو ب ل جك و نو كب اا هابانيو ديتول رنا ل ظناولاق اوبك و ىواضيملا يشم ام نم
 قلع او ةمبقلا هوب ىلا ىردب نون اينيزلاو نيرالا يفاتسحء انت ق لسع ناسل ىف لحجاوا ناهس[ وتر: لو هلع لقت راك اداز لولي ند
 هلك. 0 رة ا كم را ا ف ااا ذل يلبس يني او زج اضم هرصئامو لبق اهل بقام
 بونتنأب ف نيل اضلا نم نم هنا ىب لرفع اواهاطعي نممى و ردجتلا رنج هثرو نم تدوس 3 ناكل رس
 داهم اها س01 2 انف ماعم ناك اع 2 تا رما 7 ]و درر ذا وك بامان تساوت لاولاوزحجس اها دريضامل
 الؤطبالو عسا دا نورين ىذلال ابطال ىا ميا لاقل وق هلك /انرضيالو عطب ال نا دريت ى لا لامر لاى ا تاوزكق لع زل اعدل يفوت هلل تيلشلا لا
 0 يررصتلا م ءئبعنلا] غر اوبد ءانهلتفنل ةوارحلارنل اى درع ؟انلوةلع اعرق اند ثولوريلعاذ 5 ل اح بلقل | املا ن اف نايملا حردر فد نولدالا يؤ ًاديع ناد ةدايعلا نس

 انك نلاامرسو ل هعمل صا نا ى !فاصمثزم لع الكل ناامنشواينرلاى ا تدبكب لا مايقلا مول درع حلا نايمة نوجاب بيجا للا ىو ةوادعلا مانصإلا صو ثيلت لكن آر /و عرج اف لقي
 نكد انلءارع مك اير مديعاالرل وهلغ ىأانيب» هورعبج معا ما سن رانل ورش مثير يم اىلرادع امنا دري درع و لك ىواص "باد دع لانى !بلقلا
 تل جكرفو مانسالل ل ورع اف يف غملاو عطقش زانق الانا يل تيل ن لأ 0 يلا اودع ىلا ى ا بلقتث ابان ئ لقد ثاداجوبو ةوارحلابمانصالا كسصو يلد ري إذ راي دع
 داوم امن دبل لاو حار ارلتا كدا نايبلانطكوالربلاو | يمل اىلا برل تعنلا ل ميبصنلا صوار يشزوكم نقل ئزلا لوو حلش لواضيارسا و ربتلاول اكواد هوربكو وبعمل كل تلا نا

 ياو بزامنم سيلفا اقسالاو ماوطالاد المعلا ىلا فشلاو نيلخ لع ارم بتل ن يفتي ف روق يفد انسدافلابنلا نيريكو ملوث هلل رولر ف,ل كيف ميس لبي ديكو بف ل فد مادبا
 ىف
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 ٠ ل

 2 !لاقرنا ليز قل ولا كريما لاق املادايسسلا نجران اكناوسضنل ضلادس ا ريف تضماذاو مل ف هطط ص مذ ىف ءاهحألا مدارلل إل توما سن نع ماارعبا وايد الا بن م

 اى

 م
. 

 و



 كالا اعد ىف لاق فتلزلو نمر بت فلل ف الغرز نعمت لف تل ذكممالا نا ه دايتتعال لاعدف افزثو مئارم و ورمن نيو كو ازطاب يبد ىلع عبارل ىلإ اق هاب ١ نإ !ق لات رشاودع دار نيش نا لبث اب هرلو هلع

 موالوق ىالنب لعبورضحبو مريلا ارب لاش قى ا[ ين ىلاعت لاتعمل و5 عطس نما و» كوم دلع ال سان يتلا ناري ري سانلا ىا موق اللس "٠ فكذ لاقادل لاثب سيئ احلا ىف ايف هدايا ولف نيلامخلا نم
 |لدبلا ىف لعاعلا ناب خس !هورو لبق موي نمالدب عفتمال مدي هي ارنا حم ىلا هعترشل مالك ماذب يطع نب لج لبق موب نم لدب عضال مدي ندا لورين وو انزييشمى اق نوشعبم موي نم الدب بعاد مكي ارب مالكن م حل | عضم
 تالذارإلا ىف ءاج اك اعد اصلا هادل د وري ىف ففلا ىذلارلا دنيتي ادا بلقب سلا لا نمالا ملف حلل نر, نيكل ف التخال انسجام حبل نيلوقلا نيب ذب نملك كو رد تمر لم ت7 او ع لل رمل ا ىف لع اولاوبب

 انو لوكدي راصد لو دا 00 7 0 ظ
 ومم و ري وجعا بلقلا بيسلا نب ريدس لاق و دحر نم م سيث بوث ذلا 1 ظ

 1 همستح ملة
 ابتاءنوريو فثولا فاجنودب اي شرى ا نين هزيل | ترفل ذاو لف :

 هسااوقلا لوف هلم ض» لوما ننال ارو روربلاو ديا بلس | 0 ا يع ظ 0
 و انهمرركعل لفل ركع ملا لع اقلالاوت» بكل اررك أبل نال هسرفادعب م | نوحي مول ىنوهضناا ىبزخرالو ةءارب ةوس قرئ ذمهرلاو لع نأ ل نيبتي نأ لبا نود

 ىداص» بمقر تسي دست دعب قرم بيرام قا ني ينارعرم ل 000000 تاق
 د ما د دبعياو اكىزلاى ا نوو لآ ملوق متل سس ممل وف ها[ نيل ورم 7 ظ ا

 ٍِ 00 ل
 : لكلا لج] 0َنونب الولاد عفن لمدن يف ىلاعت لاق سانلا ىا

 8 5 0 رام. امديف6 نول تي جيو او كلذ فنيماذ نول ملقوهو قالو ةلشلا نم امووساو اشيل بألا عنو جا ىلا عر رتل اردت نخبحبر كري ام 5 . ال يد كن 0 55 5 / 5 ١
 هلا تفعمو ىألملا نبا لاتم م للا دوجول شالو املك! لق ءلمو تيألا 2 ق7 7 57 9 : 231 ٠

 ذا عّتو نإ دصلا رف ل هس كاس ىو نود ن0 نول لا ليقود نيف املاث نوع ]ترب طال 2س
 0 هلال م ا ب ملا ماد نلدصلا لمد هد ! لف ءاومع ع .٠ ماس َ . . ص 1 1 5

 يظر دومارجيزرفلا ل ٠هيل» ضاقلاد | المهسفنا نعبعفدب 6 نوت مكنحب ازعلا وف نيك ونيل انصالاز,هوريغ

 0/1 0م هيلو تت اضال ياه عا ندذلبتت ني ولج 0تالور”ناعلاي
 سان اق هلطع رشم! ردد ابئاا ارد ةيسرفلا هلا ..| ىدز وأ مساو :ليقثل نمتففختهَئلَرمهوبعم عم نومي نوادي
 ناولئا لع ف طعن ركنو ناب تع ريل ثم ول ليثو هب وهب نونو تسيل م ديرب 1 3 1 8 ” ديلا ىأ

 ةراسو يان طولا يمد لل سو ننس لا كاكا ملول هلل / 0-1 0 لم ءرفو بالا ىاانسظدا انام اع نيزرلا ندد لان. نيل عار ضأمو ةدايعلاف 0 نيلعلا برية ثيح د[ نيب ريم للص قلو هنأى
 هلع نينوومللامكه تاعفأش نب ثماني هيا ران ن ولواوا نيطأيشلا وا 0نومرجم اع

 ايندلاىلا جستن "فى ايجار صال نينمؤملا يبدو *كيالملا ن“
 هموقو يهاب ةصقز وكر كة ف نإ هياوج نوكتو نمل انهو تنينوم ننس
 ةنرسلإ ودق نبْذلم 2221ج يرن ره نيزك

 ضو ىااديل اج وررك ميلف حلل خر » يويندلا ضإغ الاو عطس دلا عم العمل نكن ترسم

 مل لج هداز أ تاتلاسرو 2 ول ذكم إل تاني لجو كلاما

 تعدم ىف مق تاتو ل ىداص «رايألا ةرومف مدنال مجوز

 اتسم عاب فق ثينتو ل سر أكده ثيل لوطل .نالواريجوتلاب جما ىف هكرتشال علم هنز كب
 اى 6 2 ركل كر هسا د 125 7 تمار 35

 0 ل ل ل مم
 ردت لست و ب عئاضتال م زرشس ام او ة,انرلاد َِ !لازرلاو -لئسللو نص

 قو

 .ئ منيل اراوزعشضلاو ل نأ زمر يس نيم الكر يشأ ايل ور[ يسوملا » را 0 1 20 2 م 50 ط2
 210 ل اًاجحلاب 6 نار مان أنل لوقت عرسي نيالا نيالاريبغ قييم

 موف .
 علل نيام سوماسد ين راك دلاو مالا حافلا سرع امو
 ولا ل اد

 ذي موقلاحمابصلا ف سيرت لع هرؤصتيلع ل هيو عاما ىااب ازحمدابتع ب

 "اف: ب دل اي ىردرتال ”عانصلاو ليندا تءاعانصلا لبا نماون اكو اهندلا ند هلف 4 3 1 هيلو تعاطد ون اربح ن وكبك مف ةيوعيلوا ونوال ةحاسرأ نيب

 حلاك نيش آلا ىلارلقو هم حنالاوج مبكي اولجتاشسيح بيع من اين: | سرع رهو قتلا كح ىف ميسو ىو 2 90

 ار ايكو ار نص هسا موت نم بق ابنا 0 هلم ا رايسلا ا قتلا شرح ن انوطلاب هسا هعباسق عا ل علمت ىداص» !وةاصا لك اضشلا نئنروعئراو لل اصرلا نميز وجبر نبع اين مطعما نع
 مل !تعازشل كي نوفر ارث 7

 ابا لاقي دتألا ثدزمي اهبساد ملأ وف هام

0 
 اهيا

 ميول مون تب 2 ب

3 

 , ل 2 ا
 ” مز ادصاو كو ديري مم لكءاضا اي برعلا وق نم مى اك ال ابن ميرا
 0 ا

 لوقا لع تسلا, سب سصصقلا رب رصت ه1 نوعيط اد اارتنان لو هلع ع
 كس اوغدملا بتي ايف ةعاطلاو نا تنعم ما اهدلا لع ةروصقم دعبل نا لع

0 

 و هلاك الف عطل كرادمو» كل ذكر اينمثالا رايت ا تللازايو ايل ههشتو |و ر ىرص - وم لا ع حو بج ىلا م ورعد
 0 2 تلا لاق ِ 7 كلا كاشف امالا الفسلا نو الار تبمعبا عمي كعابشأوةءل رق ىفو كبت كلوقلُكَل قدصن نمو رق

 ل 110 0 للا ١ قرص لعل ليام ن نول يجبا و كاني ىل ملع و ىو لدا الاوت ألو مسحرارصلا ىحا ذل شنل لكلاب ف السا عم ءلث اسالا و اص 9ك لام ور | 17-562 م قووات ١ 771111# 1 ت7
 اس . هيلعسر ايلا و فانا ىلاثلاد اب مَع ”رابلاد ارب ىف د ءادتم الاب عير 20 4 7لمحح. 2 رأس 5 م . 50 . 27 200 ارق
 اسطب انااا ملوث علل »دب ماكل عيل تام ىلا تانك لو ةيرسل ناامنإ0َنينِمؤُمْلاَد رأت د مو بعأر ك]ذ نوملعت ث نورعشل ول كذاب

 ' الرطب طول ناويحاوسانلا نسولهلا ةوجشملاد افرع نسوي :لاعت لاق 0 َنبْيْؤ
 م“ رديام ارابعااذب لاتمام 1 ن وبال ىف نإ بر لات مل و ةلطسأ | وو صر روما ل ا 0

 بدق اواي راندا بيد هزل[ كاكاو دي لت ذ قت ارمبوت نمذ نقلا مبءأجغلا اعبىا كب نق رع ةنريطلا
 ةرفمالاع ومب الورذ ذب نوصل امقرل ةداشما ون لسن ن دي ذل ى وق كا
 ابداع لربع ل وتد اال لا بدارا سولو ةدابشلاو بيغلا ل اع ىل اصتناي لع
 مسيو عرااناد نولؤرالا وزو ماوقب ىايا مم استما د مرلابىايا

 ئرنذل نسل رصاوال عجبا لك كل ذل و تم ان موقلا ماق لايف ثنويد |

 1 انيئات ةرذ بطأو هنلااوقتأت 0ننوبعلا برع ىلاوى ل ىرجأامنَوحأ نيو ةيلبت لع

 شو لاسم ال اونمأ ن يذلا لذا الاد طي نا هول سو وب ةروس ىلا لد ل

 ىلا ايئدلا لو | نمي شم ا لكن ايبصو لب مب ايم ماد ٌعرولبلاهبارف كت سام ني وضخ انلا ل وولك اذ ةرسش الا فاماد اهبلاور انصئاو رايللا مى وشدلا كالبإ نم
 الي ىو اصررب سسو رع يله

201 ' 



 فرم م ةعاطت قع اليورشا ىومت رمل بج !ولاف انهياال وسر تن شرف هسا نع لوس مكيف الق لع ثارت ان مألوف لس م ىمتتا ل مئامك ا وجو ليبقلار اق ا ع
 هم 7 حل ىداص لو عيطتو نوتّسإلا لش 0

 ليلا ىف ثدي هرابزلاب م وقال ذا ثسكبم سف 0 دعس لاو م ام 0 0 ان نير اسما نيف اسم ا هسا راهن ل ف لتس كلم رف اس
 شاقل ضنك دعا نور يي تبل هك ندد» أم نول ذيك الشم هلو دامضب نين لايمالالابب عراتالا ةداب 0 ذا مالعالا تالت ناني درهتنلا لوقيل بنا مريغلا نسم وب ارتسللاب
 الع ىل رن طا ند دواو كازا اس انيب نولي

 عدل سيلا موغلارتسداب ليماب ثددحيدقورابنلاب موخبال نا يطرب * 1
 اح هدد ا اا كب لال ضرالا تنكر اهلل عاصم ل 2:
 مب رعشلا ١ مكس م كس 0 اينول منو رملا راب ري

 د6 0 م 0 37 0 010 ناموا 0-0-1 7 0 000 8 77 ل آ 122 ُ دام تب 3 | 0 م1 ى“ اهدادالاو نو هسا ةداتلا ةءاؤلا لحي 5 1 ظ 0 1

 اند رت شلل د1 2 1
 3 4 ا ضسوعاول خرا 7 را ا و /

 ٍِ رباط وو ْ دورنا نوف ملأ لع 5 0 000 شط وأ | ءوطسلاو زعل 0 ا 0 5
 0 مسحه ضراا تتعامل هراصم ونوم نوننبيخر امل بم نوت , لس ىذلا دابجلا طوس ا!رضد فيساب لتتا هيرارب رشي وق
 اجو يئدأ ىلإ 7 لش كراس بضفلا برعم

 هالة نار شب لقوا ضب راذاو نونوتالا فم نون يلب مب كالا :ايريغلو لدار دن اغلا 0
 706 077 2 0 7 لاقارجا رلسسم / صا وبتإ سلع اارعتا لوقك اعلا ةداو اب ع ولم اهو يم 5و م ةمعنأ“ اننا

 ريا ليان كت ا مذ ,وعيطاو ت 3 ا

 اب ىبررمدي رب تءررم قولون |إو ءراةرجالاواينرلا ىف 4 ٍِ عمول بأ عر / فاح طابت ل 2 1101 ىلا ن الأ ذا لءاولا ةداعاب
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 2م 11 قوز كوب قالتهاى و71 قااضخ د نلا هاء نإ كظعو 10 0
 1 هملعدأع و ةد بط قا نل اولا قا ادلا ثعبان نةيلع ىزلا نطأى اماللاوءادلا 0 مثالخا سا نا كادر لالا وكلن الا
 و 27 7 ل م اعو و لو عب ابل ةرارز ىو ا

 121011 قا ال6 1 0 70

 مه لاق د[ ةَنيِزسُملاَد» نعل كبد ناكني عا وحن مهل مسار يول هلك واس«,
 / ى ىف ناز خلا نمأ . نا, ها نس 0 لك دابا 0 ا ل ا ل 27 و 1 7 2 27 1 76066 0-32: : الا ءلصمف 4 ا

 ْ طم ب ا” و نموربقب

 ةَنِمو اتوب لام نم نإ فرط ا 0
 3 7 خد 52217 همر مسرع اضل ال بضلا يف هسا مغ امل أ ةلشر» رز نب ماس نبا
 علا ما وعيتالو بوم امفح نا و ازبلا دوج نم د ثدي و ل

 اذن عمرانوب ىذلا ىل هاانرم ايف ضرب هريس أ

 نمتنأآَمَس باولو اعنا ةعاطب هنتر صرالو ضصاعملاب ضر كا روزا انف لو كوز ”لعانر 6م ودينا نال
 57 لم 0 27 لو دلتك ةدعادلا عما 1 1لكو مر هك هدا» ان اضل وقل

 نايات ةءال دمرت أرضيات اقعوت مخ ارئاوغ نذل كرس 54 0 3 قامنا-ذ 0 هل تاتا بالذل يما

 83م اللرجب الويس 0 مووت ا
 نالوا بهل ربا موب لا مث لجأ مك الخ صو ضير ال
 ْ 3 , 0000 7 7 تيد لانا
 اس | | "ءاعءار م . . . نر ىداص» (بسرتلارثك سار راك الا (سس أ ل صقل

 1 0000 ب 00 5 : . 1

 ظ ْ '؛ ج06 7 1 0

 4 0 22 1 وسر 252- ممول 00 ا املي 0 3م 5 ءن | سايع نا نان نوثر ساو كرم ١ ىف نيئر سك او عيطلا ]لو
 ا 7 ةدزرق ىف و طاغنلا يبد تب ارا نم ننعم |
 ارم هلل هلل وس يروا تب ازذد ملل رف سوم الا ىف ني ذ ام

 نب لاسفل غل دل للفت رص نا ىلا ةراشم |
 0 0 هات

 اعارز نوح ذا اهل تيار لاق نعىلامترشدا ىننر ىروشالا سوم
 هلكر ام اونسم نم ا دوف وتناول رتل ادي ممول ناو ا ةطلم ا 1 اشلاو لا برشابإ لدالا طرمأ 1

 لسا ئو اصر» ثلاثلا مويا قدوم قاشملام 0 ميا درغصت لدالا م ويلا ىل من | بامسلا لو ىلع ءمالغ م لج دقو تسلا م باز علا ميا وراثالشلام 0

 رسكلو باع نستعد ل0 بأذعلا 0 انوتإر قا: 0 رمق ن اقرا ساو تي ارح لإ 0
 لا تسون وسسالا هنن رع ل دعا و حيزا نينمرل لص الا 0 سو اهي الرافكل اب لزانلا باذحلا نإ ىلا ةراش الا نيم لا عيب سي ةروسلا هزي ىف ندق,ل كيت بح را ادري ررعلا الو س



 غل ترعأشملا نم نا لانو ]جا حلاو نيو ارب الاى مةل

 0000 1 ةناتم اولإوفلا ىباناوجا نمير يئاذكد و ساتلا ل
 حيل لمس رك فايف ةلوصوملا 1 نايب حرلا ىا لبتل
 اندر نسل ف ةةلط ا و اع ادلب

 مهساوح_ من لق

 سانلا ىف نيوعلا ننال نوعان ا0نيملعل نر دل ىزجأ أنوع
 يتسم 241 ارك ا

 يلع كراك نع تنبت نوفر ىلازالمل
 : 7 2 هم ١ لي طولا

 0 تما زوج ال0 نادم ةلهأو نيش
 ّة وطور طم و ككالمجلا هاج نمةرأبح ]طم ازحتاووهااها
 ل تخأ_ىصا ب مدل زبرعلاو ل كدرنإرو0 َناْنِمؤُممْسَْ لنك يوطتيدل كلذ

 لي يهل رو ين ضبا طلاع وكلم ا

 أوقاف 0نبوأ ل وسر هل ىو نوال مرنم نكنمل .نالمه ]قمل ٌبيعش مهل لاَقَذإ
 ليكلاو#و 120 نيولعل اير عجل ى رج امن نتج نيب السا مو بوعيطاوهلا
 9 ويقسم س 26 وي سس ل تالو ومنا

 اور ائش مئقح نكره 1 سانا او 2 لو قئوسلا نازيملا
 ل تسفرا  و يف
 مَسالوا550إ51] :هيلحلا وكيلا نعت بال ونعم ةركؤم

 ىا فون رمساو ل رقثلا ناةففخم توات ذيل” تم
 يتلا :ءطقامقشو نيسلا نوكسب
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 دنْيَلَع طقسا ه0 نييِنكْلا
 «بوكيبزاجيف0 نومك مي ملعا لَو ةكيلاس 5و تنذنِإ

 00 .اصادي لشرح بيحب لظاةباعس ىثو مول ب العمه لح

 د1 كأمَو
 ربلعلا بر

 ديال كلذ فن 2-2 تفنن هيلع

 زل نارقلاى اك ]و ةميجرلا ربرعلا وهل كير نإ و0 نيْنِمؤُم

 0 لنه نر نوت كي لكليربج6قييالا موملاثي لزنأ

 لعلولا 1 نأ كلل ذى ]يملا لاغلاو جور لمصنو لزنيدشنتب ارق ىفو نبي
 كلذ لعأيإ يد كيل ولو !ليجنالاو ةيروتلاكد نإ كأإ بيرس ىلا

10 
0 . 

 سلا( "قرصا ىو اضيبلا لااقو نوط ار الو ”ناركالو سل ىث اريع صل.

4 2 1 2 0 

 هةر زا لواو تيدر 0
 ارا عمو يلع ئظاذا بلقلا ناذ لوقعملا او
 فزب د نآ [ ملا هسا ماو هللا ل ل لغم رورلا بصنو كلا

 اتءلسن» فاضملاب دقئلا ةءاغا حصصخ رب اباد لعا ىاب رق لس ىا حيه ++ ىداص بم تو قدم

 لم نإ لص و قخ ترف ١1 بلت ل ناكن ل 2
 ور و سو وما كقيفحا ىف اوب |ىالو روش ا يلع وكل لك رم 0

 2 اكس ريف تدق | ؤ)و اكول أ عسل اذا فضا ا كل ل 17
 مو ملف ا 1نكرب تاخآلاىماضعالاب ل نيا هرمنا للا ق اقا) واو روضر لصك ِ 10

 رام تبنت وولادة اننا لاتيا ا
 لام نعمل ايم نارتلا دوك ع هرباوإ <

 ميلقةللس نياك لف ماشي ار نيتلاعلا نعمك ادع نسر كلو اا نحو يتراللا اعلا سموملا ل من اناا بغو
 | ةمالاذب ىف ترب قت تيسونتوب ”فض إم طولام و

 نم» انوطو ارو تينا انمجرخا مسا نيا ىرلوق حلم لو حاباو لعام ب ئرق اك لس قم اهنا تارا
 وو نمل حملا نيل اقل حب ند وز قلعت م نمل

 مج

 عج وربل اهقا سار ” لش ىداصرب نومجار يلاانا وشلل ان اند

 فورول ا ماب قلعتسرطيعلو نينص نبل (شولا نو ناري تت وزملا
 ءلصملا ىلو مسرب. نن لا قير طك ىف نيلاتعلا لم ار نيل اقل نمل واو
 للا تبلت حرابصلا ىف و انويشم از وكيال نا عم لاو و لوصوملا لس
 ءئليع باب نو دشلا|ذ اممبدت هرصقلاو ركل لق ب باب نمي

 ملأ ”همم لم واونلا لن ء الري دشلا صخب للا ف اثكلر ةرايغو م5

 م ةيمحلاب ىلا بزب ةيطار تناك طول ةارعا ىلا زجل
 ممسكا ارب ىف كر 0 اكل ران و ىصاملا
 خم ورا» تلعاو أما عأرما مو تارا 0200

 اا هيرفلا ىف نمت ابملا مل هع
 للان تناك | دّيتد املع نيك بلا نمت ال تال يطا ل بيصاال
 لا ص صقار ليال باوصا بزل مل هال . ةيضار موق
 نزلاىف عارم عيرا ىف < 100 ةاروسلا هذب قف تراز 0
 لرامو نيئاب كارقي نإ هال 00

 بم ضيحلا سوم اولا قد حرارم 2 اب ضف زعل
 مك اريل كب يدم أيا ب تيب يش 7 0 هلك

 بيش دارلا نيلسرلا مل و لل ىداس, مايا اثير سسرعم نيد أبو
 و 00 ردم لب الازعلا بوش لسآدف 0

 هسا لا اوفوكعالو ملوث هللس ىداص » للا مدي با زوباولب الا باوصا
 ريازو نعى وجو فشضط و ,بروعاموبو فاو ليلا متت: انلااوصقتتالو |

 سس هيلع ع الق ل عش // ناو نست ارث رعت نر د لعرب ل -_ عد ركسو ا

 0 مل مث هلل كران
 عللي لم برعم قور لدملا كازا لا كا: 0 ازيا ظ
 00 مب لاص ني رسفمو شراع وم همسفاوشعملاثع حراوصلا ىف ل
 فزع ل مالكا هقيلق اكديكشاو دويبطلا ءابجا يي !لياو ةرخألا
 س بالا ورم رقت نمو :نملإو ولالا لغو كلارا ناضم 7
 نحب ة لكلا ملوق علام لجا» بلت ايظفلاباو ىاا لأي نعم و هلم
 ءاورطب تن |ار ووجب ةصق ىف ء اجه رانلش شبلالا تنءاامد مل ث هلك 1

 يي ا
 رشاد ارسل وكي تاز اا رم مهدنع لامر لا
 الولع لسن زولسل راد دعاو طعالارمقي اش برل مذ او
 0 لا لدا بدات

 مل” هلق ىداص ثلا ليد ارقلا لمد ا
 0 0 7 هولا سن 0 7

 مس عراب ملا الااذب لخ اوميو اورغمىروط ناز
 ص 0 0

 ناوى و راهس لن ىزلا ير خأ باذع ين ْ
 زافادب رشارعد ةرب 0
 ا وجار وطلاب ارالو "ريب اولغرف مج افناب
0 00 2 
 ل الإ مب عضتروأد ات مإ عر اىترشلا اسيا كت

 نياييراد اوك“ ان ىلاعترل كيزلش ادار ا اوراصت لتخلا ودرج قي | ٠
 اا مولا باذعلا فاش لد قنا مهمل رق 0س ل ايف ابهغاونِنل ناك |

 طلاس كاب كل ةلظل) بازعريفخأ ايادط ملم ول [ كاب نافيا ايضا نود
 واضاف برص لو, ادالو لو ءالمم" اذناب ذغاف اريل ايلد مايا عسسل هم
 ترسم اذ انيق ا رعم اذ هيد ادرب امإاددجو + حرمت ان ةربا راالا
 تامل هما لزل او للثدي ايا قماش
 رثدا لوس استر ارتشالا ليسمع ةرولزلا ارخ او 3 0
 سالب بارت نان ىلا ف ؛«ا للا ديدهتو سو يلع شما لح

 ىل سالم الاو ”ءاطلاو ميتتلاب مالا لك وعتسم ال ةدعاو يم ىلع ارصاد
 ليورتلالاو ملوق لكس ءلارررلا غيب لع زج الا زرنا نم حرام الا و ةواملا

 نا رخلازب نإ ح او هيلع هيلع لزنلاو لوف ا نمو كارلا ردم فرات | ب
 ا ابتدا تعادلا نوير اهنعرابثالا

 انصعالارث اساماور اًهنخالاد هرج

 هبرشم ىا لو رشم ا 0

 داو ل !:ةيزإ ثرابطالاو جعثو مو ارماو فلذا 7



 نكي ثا ىلع سا وأ تر[ بنو 1 9و ل 0

 2 فيولا نولي النا ونلاو ايلا عا طرشو ظ

 قط وعغس ف وزوئردسل فص ءا لعب صنلا
 مر فشسالانلاىلا بذر يني فيض بازعلا فد ل لو اطتملا رعت نك ذل
 ملوث لل كا علا ىلع بصنلا لحي ورق عإ ةلغع تس انام ل تف د ىداكلا
 رس داذ ان اضم ف زم لكن آر قلو نال رطلاو نالس لو رعم 0 ١فءذك
 دما نيش تدعت رنا قمتم اكاذأ»ا تيازذ امل وق كس ىو«

 أول اء لول ىف اجو تيا فا عرزانتدتو املا تم - |كمجخالاوو م

 اضرب 0 |وأ ا 56
 3 الوعشلا نيو دلما هذب نين طلار ندب الو جك قاد لوق ىف م ارزخسا لا

 ما ءاهىف ترم و ثور هو اوث اكان تيار هربت, ءقمومو فوزا

 اهشلاو ردقمدئ املا و اضيا نانث ل وعم يم (رضتسالا كم او بالع اند هريض أ
 انرطي الو ماحس )اب نا انلوق لك قاب اسم | كا ذب ف د ذم داود ضرر دم
 افرح يف انارتلحج اذااياد ىفنا بروي هق م ابتسالا نام قلب ري برنت
 نر منك هانم ايطشما لص نولي ال ىل اذلا تيارا ل وعفصورال كلو ىلاتمالت
 تللبريال ءالافتد داك واع تيرجبدا هسا أ رق سانام ااءد ملوث هع

 مك ولالا احم لضفت 1# م أيصعو م !لوسلا لاسرادسلالاةيرق
 ول ضنا سرر و زوفف ركب قدما مهب ف فرع يالا اظدسي الملا لوا نم
 رول فص لمجبا نولي نا زوين ود بنس ابل لا موف هع ىذاص » لرعلا

 فيكس ملك ان ىنضم ولا لاتمو ىفنا نسل ٌعروسو ارنمال ام ن ولن نإ
 باتكابوالا رق م نال ارد لق ىف ابنك تل هالادعب لرب أ نضداولا تملرت
 ظ لوريل تلف تديزازاو ٍةرل فصلا نالو أولا برت ل متإلا ترق مولاسم
 كورس بار 7 ةلثء جراب ريكو بنس اثو وبس ىف اكن وصوم ا هزصلا

 ادرمأو تل

 ىلع ناطعيضلا قليب ليس نم نا نتمنا نؤرقلا نصف ىا نيلشملا لوقل
 دورف د ةيساملاب نيدايغلا ب تمل ززمأمو ” ةلط مووعسلا ىلإ نم ؟بنبللا
 نياضاارا وكر شما لاقاملالا سل زتامد مل و" حلط + ناناطيغازامزواي
 بت ب رثلإ مل ف اهللس لباد # ب تلزئنت ايو, ل زنا ىلع نرقلا يق
 املا ىرائلا هاد ملف هلل م حرارملان مشنآ يو رسللاب ب اهب عم
 بروف قماي ىد اني لعمب وصلا لع لسنا وص نيرقالا تريك زنا و تلو
 بباولا لاف دي مش باذع ىدي ني مكي ذن ىلا لاقوعتج اوت وطبل ىرع
 ةرررجاهبا نكمل ةياور ىفو بسبل ىلإ ادي تربت تمل زف انتم اذا مويلار ياس كلأت
 قل لشنااو رتشما شيق شعماي تيلءزن مر هلع رشلا لصد ا لوسي ل اق زا

 نأ ينص اي كوع خا سارع اي نك ع |إ) ف انمدبع ىج اي ايش ليا رأت
 نفل رق نايا ذرب و ىلع قنغا ل تممش ا. ىلا. نم قيس معاذ اب تلرع
 اطار ارلصاو ارت ى ا بم اببنلا ملوق هل كو مالكا شيرت يلا
 مح انج فرم ار يطلل شنب ان اراراازاو ضتشو م انعررل رتوللاطخي ناداراارفا

 اسمى رب لأ ل تفر و حلط بس بنام نبل عضاوتلا ف لغم طاطخ الاف
 1000 اج شفاف لوعاطاو لوعتا نافذ كبوق د ذنإ شي ولمن
 مل يا لح لراس هريئورشلاب كرتلا ملا نمد مزمأر يف لو عب لد

 ارت دنع ل كك أد 0
 عروكر زاد ع / م اقزا سوت تشلدنرب ىد ربت تنقاو سرت ىرب لوب
 نويل نبي ايف ةولصما سارا ل ل وق لمن ناكدننك هدجب وناسي دركب
 كرد موقت نت لارياولكلاو لع اتم لاقو سايع ني نك يطع يرلع لاسم
 نيل كعب باقت ىري لاقم لاو ءامجتيلص اذا كارد مولصلل
 بازيلا مالا ركب ليل و ل مل اوم ممم اما نري الفخ رعب كاكداف
 كقلل # لس سلالم اتكاي فم اكان د انما ةلسمندوكت ري أو منت
 نم موس حر ايد ارم اد نا يشملا ىلا ن وقلي رييشلا ناريرب. نمل ايشملا هسا
 عرش ذك بلا يد سلا ننوب يلوا ىلا عوم ءاقلالاراتلالاب و كلما
 ضن ائتلاف ل ذب عفو ءارسلا نق نمط ايضا تبجنا لو" هلل كل + ةدانث
 ياه نإ تلو لاو و نولو ربل عيا نما مارق ق «.ٌىن ان وانس ام نم

 روما ءارلط نم ع ار الن نبع اي نبا ةيلتو ميساودسا سا هريف وبدا ميو بامصاو مل وف لس ىواشمر» لسيلو ثوللري مومو رمش ٍ بلا جمني هوفر اكسو هلع سا ليك ارمثوإ نأ |ىا رحل نإ

 اراد م روم
 زملا ل لحن نو لك فيرصو نا ريق 2 حم م هع جرا» ةرورطإب | لعبت صارم وو 00 الا لجرلع م دالإ ترانا ناد ارمسا يآ ن وكي نا زويالو لع اعلا نم

 من ضرك ا اد نييترصبلا سر مب اها طر شل اذ نإ ,ئيث جا ننام 2ذ0111 0 2 / س
 لكو لذل لوق نا ىلا يي » انظدا .اع الا ةرارقل ب بيزلتلا انلافوا لخشو ايثا نما اكئتسم اى! ونلاو ةروبلا عب فنا ملوث هش مدر ال اضاع لالالا شالت عن

 ىلا ةلومتومو | تيري مارد له انه نوعني اون اكانو قال بنل آ كف اك هسا نلبي اطقم نيمو الايرملوقل لع لولدملا بي زلتلا لعدم اع يشتلاو

 لرب لجن نناد لاحمد مان كبد ابره لع اف نا ىو ا اربسا نى دب لعن ناو م برشا اهيكس اا لكى ا يآ دل قد 0
 كنار راف نزو ىلع 0 3

 ءاحشلا

 57د
 اهل

53 
 كال زب نوربذي حهنافاونمأ نمر ضاورإالس نمثل بدك ليو

 | مرج نوال ضعي ل هيرب ول وقيام فرو ةيناقوفلايوتيأب صنو ةينأت قلاب نكيو
 نكمل نلاخد الشم ىاَكل دبع نمتفنا :نومز ياو 2: كسرانكى درر
 نا ةءاقب كمرافكو هني ايف قوب بينك نلخد ليدل عرق
 ني ٌلَهاٌو قف َنورعَس المَهَو بشلل بال ار وصول
 نمر لادن لاق بازعلا ذه قماولاةةلءبل لايف نونو

 اعمار غتسأ ام بازعلا نول عونا ون يمه :
 امو نغمل ىا هفيفختوا با نعلا عفد ىف ن نوحتمبا وم ماعد (وثوا ىنحمب
 ماله اف0 نول ءئارومبل ةظعفر نالها ان ل ست نور مم بل لإ ض0
 رئت يوك نيِطيَسلا نإ فلاب هيث ايو نييرشمل ال وغلا در لزنومهرازن ادعب
 نو وعم "1 لج رتل نت كلذت نوي باو زي نإ
 : :نا 5 نيييلحملا نين نوتشرخا ابا وتلا ممم نتالؤ بهشلاب
 أو راراهجرمهر زنا قو بلطملاونبهشا هوني مهو نيف َكيريِشِع اويل
 نة نيرحولان َنينِمْومل نك نب بنج نإ كحاب ضِفَحاوماسم راغب

 دارلاب لوَتو هلايغ ةدابع ك0 نول هائل ن ]رسل لكَ كريشحو كوم
 : رم 2 حرر ذب با ةكالقل 3 اضالا6 ننس تيربئىِرل كروماميمجيلاضوفى هللا ةونو رتل كلو
 نيلصملا ى ل2 رجسشلا فلج اسو اًعكارواّلع اقوا ةولصلا ناكر ف كيْلعَتَ

 ىرلحاف ن0 يطيل ل ولن ىلع كيرا زكى اكتم له نويل عيوسلاوههَنإ
 1 هلث ”سارت#6 3 1 ْ

 ةهجلازب ةربغو ”ىليسم لثم رجب ولي با نكد ثلا صدع لال صالا نم نيئاتلا
 م

 31 6 ”ة0اقةنبمل ىل يل ل نوع امى اجلا نيطارشلا ى نول
 راء نعني طايشلا تبجن ا لبقانهه ناكر يشكك بل ال نومضي
 قراها روموم ايت عع نورد وب نواوقيفمهرعش فن و هاو عيَم

 < او ءاوضوأح سلك نوزوأهي نوضمي6 نومب منوفوجاولا ةيدوا نمد اول

 نلمس زلا ىارارعشلاو ملقا حلل ضر نب اييضملا يئن الو نسل فذ لسو يلع ثم «ىلص هو تجد دعب رو لسكر يلع نع لصد و وجو ل اكاد اتعاب حسب ينو تاومسلا نك رغم لبق بط ايشلا نعد ا نمرابخا
 1 هاير رشا وبدر اا نينار لو حلل واس, مل سو ريلعش ا لسا لوس نويماو ا لنيذلاداذللارارعشد إل اواءسمق ملا ةيرع نزازو اب نوزوملامالكلاوبورعشلا
 ى ذلاتدوالا ىف مالا نورت ماكل كف نوضؤكر اوشلا كالا بلاير اشم ماما يددا نيرو طلت « اولا سا مهر رو ,ررعشلا نك اذللا كو دري س١ مسمن ددريو لق ورعشلا هسا ب نولوتينرل و هلمطع
 4 : ىو اصر رج وثب نيا ىكدديال

 المان سيال اذ اكتر 0
 :ميا» ىو اص سرشطا لوس لكن يط ايشلا رب تل نت نأ انا نيكشلا لق

 ميلا نولصل ل رع نول و عم نيش ايشملاىف د ايمي الل رب وخلي ىلا ىكولاب م الكد رمان نا ملا هكتالما م الكل لو حسم ا رسوم ماب لجر سوم الا ىف نو ريهسسا نويت وق
 لب كا لطرد ن عطناو نمل اينما لئراسسلا باب ساد قفز ئنجو بشل يكعالس شعب راش تئاولسلا نما وعن ويلعن هصش دلو



 9 لزنادق لوقو لأ من يميزنا ناكل هديبىشذلاوداسلورفيملب اهي سمنلا نإ لة ديلعت كو: لاقفر غلا ىف لزنادق ل ةريطشنا ىلىب لاق تلاد نب بحل ك اا بلو زن بمس ا ونم نذل ملوق هل لاول ب 3 / ١ مل اص: قلارل | .5| 7 ْ : . ياا ثم سرنا | ةمأ
 طا 00 أعلا ننبادريرج نبا هر فلب نب بعلو عاور نيرشلا معو نايتس نونا وارعش مرار عشلا نمل ف هلسس ىداصا» لب اورعشلا مذ ىل ل ارتلا لزنا يع رعشلا
 نع ىور ا" لاكش الف تسلا حبب حرص تين ند اخلا رجب بارعشلا ىرد ارم تاي آم جنرأ ع يت تناك او ةروسلاواوسس نزل الارشما لو انراعش انا الاهل زنا كرت دقاولاقف كوس مو قملعاللا
 .و جتنا عروو سك زيف جنت مو نسعمت م الكرعشلا بعسل شر مشلاع لات دوا وإ مرخا عيكترعشلا نيولاداركنرايبلا نانا لاف مالك لحب وديع لى ىلا ىف راجل انا 0
 د | لوسر نرخ ذب امام لع موقياريسسمل | ىلا بم اس عير ور يلع ثم ىلع ظ | رطل لاوسن ناككتمل اق ادعس | ىضر ديشنلاو نعى درو خر ه1 الشلا موش نعيد ىنم ىلخ لاكورعشلا لوقيلر سحتم ىلط ناثعنلاكورعشلا لولد دعنا ىو كن اكورعشلا لوقي عدا ىلإ ناك جن ل

 اواضازاورعشلا ناب" بلع نارقلا ةدال درسا كاكا ار تسأل | 7 / جابو يل ١ ري 11-2377722 712 ١ ١ 0 لا ظ ا
 0 و ءارعشلا نم توضأ اول .ةاونمأ نيزلا ل | نويزكي كك الام اناعفن

 سار تلذو د مالا راف وزب اواو لو ريل شدى ارسا لون عدم ارم 002 27 : .- 0 يل
 كا دس لب اميعب نيافكلا نؤهوج ورصتنا ورا نعرعشلا ماغشيم ىاأربؤل هلا اوركذ

 ِ ا هد اك 7| ودر هسا ساو دعب سومر عل هيمي ١ع ٠6 ٠ . 0 ١ ءالسامأ 2 .5

 0 ل 2 ايري كل ثلا تريح لاحت هللا لأ نيروم نءاوسيدلف نينمؤلا لج مار افكلاوجت ذا
 هسا يطل و ءاو نأ ىلرب ل“ ٠و كبس ملا قدي ريالا ول 0 .. || كورا 7 72 1 ل. 0 27و 1 0 ل سجس موس اد باقم ىف راللل بوجي سم وولعث ا زارج لال دتسس ا ىلاعت شا لال و هع را ا يت“ اذ نكي د ع ل ل هر تيا كلا 1 مم

 20 ا هم ا
 ةعماطول قسم اخما وق عم حراص عقدتب ارلا سيت يصق شلال لأ دق 6 | : ظ :راات( ههوعركم

 1 ىداص,ظعاوم انمار | سيس |نوعرسل و سمو أ مراوأ ثالث قوتي : 2
 0 9 رنا نو حس ل ل يي يي ب

 لسكر ابتسالا ازا ديفمو يلع ىف 1 7 هلأ فمي ا 0- 7 ١ ٠ 2 ١ر. ١ ١ -ىح

 هد ديالو لسة دوو راسي مدل هه ريا موو نمتاياى انا دقلاتيأ تايذلا نه كلي كل نب دارعملع | لدا تترسط
 اازب ةروصلا ىف ور بخ ل صن ينانأ ربما ريع ةرخأل بوب ىذلا قلعت بأ رتبملا رتل مو جت ل. 0

 هلا نييويم لضفارل ميعاد لو قل ”:/ ميريعاد ل وتب يلاداشا | "دم يل كرش ول اليضلا زهداره كك توه فص ةدايز,ى طع ل طارلا نق حارب ظمأ
 )رتل ىلا 3 ءالدا علصاولا لجارتاتس دنس مدق هردربكاود اجاب 21 0 7 ١ 7 ا اد ' نزعل

 كالا يرنعل قنا هدى سال شار وشق لتر ةووّزلا نوطعي نووي اهو ىلع امبنوأي ةواصلا نوم قي ننيل ا دياب ب نيق
 دربدبج زو - و واوا هر 5 5 لحي 8 . 2 >2 6 سا 52

 ظ 0 0 لك لوصول دا ناري ايو نيب لصفأل ارعإو الدتسالابا وملعب 0 نوقويوف رضي رمش
 ام عن رديالاس وب م1929 قواضرب لاثويك بوازث ةنتاسب رمي الا انزس الذ 0 اع 1 0 اا ١

 ذايزلا 100 ونابرلا فانا ثجساؤللا ىلا عيسلاب كلذ 5 :ءابا زلال 00 ةا ” ررط 7 28777 0 يعل يمل

 0 م ةرخألا ف دراضا نر ايتن نبل نب ىبساملقأ نلافةشأيا : وسل َنْيْرْلا كيلوأاندنعارمهقلابف نورا رنوودجرمل»

 0 تى .. | طخ شات ا ودهلع نيؤملارادل ال وهريصلا وسلا مم قرا ىف .تورعسالاو لعفلا
 نان أف دلل ولع هوز د ا نويل ملح رنع نتن[ نو دب كيلع ىقليى تا رقلا كلت لزيز: الصوب ةاشلا فيكم |نديلارل ىا ةرشب لما لد ل" نانو «ةرشلا كل“ د وكس 7  ويبهجت نا هظا يو امو /
 نال ملع اير املا لا فل انااح 2ص 0 ل سس ا
 تابلا ابخال ص شقا« لزك ساس اشار لوت طع وجالمخ ا. |صي ا قعنلا قر صو ىلا نير. نمكريسم سنع تجوز هزي سوم لَو كذا كل ذيف

 وتايملكلاب ماعلا لكل شا ااا تل و داشما 1 ا لل 00 271

 نورا وجوبا را سةر سلض باضرداا ١ ل نيءاطلاو حن دوعوأ ةليتق سار قران لعش ىاابثرتوتايبلل ةفاضالاب| 0 وا و ويصر تكي وساد سوم
 "بس ا ا
 رو

 نوكدفىبد ب مو قري م دعرسقلا رانلا سبقلاذرانلا سلعش بارشلا ناذ
 | هايج فاضالالوت هله ربك" ةرجاكو ومال دتد يرتا سة لش بخ. >9 د جو روما 6 ل

 لك« [/ىاابارتو و كاشي سوو اق هوك بال ا ىلا ءاه امل دربلا نم نوتف لتس يحضفوردالا,كيرانلب ىهلص نه لا نذل أت نم

 : 0 سكعلاوا :كيلملا ىاء ابوس نمو سوم ىاراثلا فمما كراب ىا كروب ناب ىا نإ
 و الخ انلا ماقال نم[ ىرذ ل ةالك سال ةلرم نيِملعل |بروللا نصوسو ناكم فرعي رو فرح ابو مسفنب ىرعتي كداب < | ضي 1و للا ءاذدلا نورس وق هلل ىسم طار انلااص نربامتفا| | - 0-2 5 ا اسوا وك يك و

 اس اصلا تع
000 

 تا جاما ردصا صو تن ٠ "درا ةرص مال را ا / . .

 5-1 اا لوف جر ا مص نا كارب ل ج07 ةويوحملا ريزعلا هلا ن|تأشلاى 5ث ]سوم ءوسلا نمملا هيزنت ةانعمو ىدونأم
 "جا كروب ناباك ضنا طاقسا ىلع لذو ىاملابانب تيلو كلو عاازملل يصانلا لا 2 0 سا اسم 7

 - عا نا دال مولا اقارب ردو ناغلإ ضايع اد ظفخاناشلالا| ١ اري لم ىلَو ةفيفخ ةيح رج است 6 كرخت اف اها راكلق اهاقلاة ٠ كلاص حقل
 1 زمني لاو ك رول ناي كارلا فرخ ذم ىلع كروب ناسك لعاذلا ماس لاقلا

 أ ارق ثرارتلا ىو ون ىا ل أنس مويفملاردصملريمش تل لا فخ الورتيص نام[. تك 5-8
 | تارانلإ بلطذ نر م انعم ليثوعب ضلي ل ناو ردم برقاذا زنا نلف , لاني 1110 مل ناد مالسسلا هيلو مو كام ىلا و لس تا” نج 2 تايآلااوارايدعل مب ادب مل شو مرعب
 خا لاق را تيرا ومراد ةلالملا نسل ميتا ىع زارا تيع أ كوخ لاقانلا لع ايزل ةكالما ارل قلل 17 م||سسلا يلع كوم
 حج ميش | نولسوولزلا عشب لتي ايف بلل واسزم بقلب ناكذال ىومدجابلوت سو سيلدقتلاو ١ لام !مدانلا ىف ضار انبسحى وم نال دانلاظظفلرلور وتلا رانلاب لا ىلا ىلا يرسفملارثكاب بذي ىوخبلا

 - | هرقيايبا تعمللاق سابك با نيم ق درو ت ا ا ذل لاع جر يروص
 ةيناغلاو دكئلملاب ىلوزلا سمييضكىإ سلعلاوا ل وق عسل ٠ ىئتومو ليللا مدارات نكيورانلا ف برو هانعمو كلاي |. دثجرلوقل لص نويت امور يلام ىلاعت لوقا عب ىناررق سو الو نك دانلا كروإ نا
 هس ناكل ل دجاردقيو كرو كيلعو كيئشلإ لرابلاقإ فك اي ورسم ىدعتي رادو سلس" ماللاد ل ىف ى | فركب رلوقورسفنتيلا ىرعتت ل روب لعاذ بم انرانلا قف سلوق ناذ انج الك امس لوقو ىو

 م بلا» ىتوم نم اهيزطت لدينا زوبع ليد دوام كيم ةلرابملا ثعقبلا قف نمالا ىداولا اش سائد ىفاعت لوق قروكذملا ةرابملا وقبلاودر انلا اكس ىف نع لكرول شبر اكس ظفر انلا قف نسوق ىف ظفا د عبري
 مدا ناكس ىفتسلا نولوترواو فرحي ناكملا لل دعم ىلا مالكلا ا يوتيب ب دلانب يزيتلاب ىف اما درب ىلااىك ىوؤل ا. لك ملول علت :ءانلا ناكم ف سير يذتتثرانلا 3 سجل اعترلت ق ان اكم قد عنررقيد ل 3 كلل

07 

 ميك

 ملقف دن
 ع



 1 در ورك اس 2076و رووا وودي ل لطبق عر
 مضل مز ف لس” تداع
 00 2س

 وراوصلا باكترايا نسيلازلا نو

 هش ا أبا ناك "اإل فوم ري ةعردمريلع ناك
 0 ا جاطنلاو اراضي ررخت
 اري لكواو هرررقت فزع
 عرزك ئاف سم لاعر اضيع لوقو يلا ةجاصالريهضت زبو قالا قعشسمت امل دال نم
 لستم ءانضيبل ءفصوا دايم ىلر يملا نمد ىر الا التان 2
 سوماق و | زهداسفل 0 بلاص, لأ هل
 ردقؤو ت دو تلال تر ديلا ع
 اقليش نوي ىلإ وكياهب اقلعتم بص ذا ثايآ ع بت ىلوق لبث
 لو .درشم اب نالاز اب تالا ازاببلارالالا بس لامدأ 5 ةصبملو
 هيما عام لاكض يل و هر لم" قود ىا نئادرابو لوعفم كس“
 هلا ,رلعما نما ضفائلاطط امن ىف بغل ل كف لطاو اسم بقا عو مم
 وب و انيطعا قع لاي ومؤمن امو وا دانيت اقل مل ةهلشم لمت» 09
 ساند ام“ ااملورشك ع وس ؤارل اكو عئاثلا عصقل اركز ىف عرورشم
 تونس أ اس د ردو واو نيو تنس ميسو انينرزبا نايل نسم ءادؤاو

 هلل رق ارصا» دس /[ عيسواؤلا ريع رز ىلصيحنو ايل هو ريس وسو

 ورلسا لضم ليو يفد يلي سنو لق توب م رم فسر يكل ب نافل وق
 اتتدادودارتسعا ارتسعللو لفل ساسا و|اعجو /قء ا اخ ثلا فمشس
 و يضف نموا اب ىلع شللرجب نا يعرج علت اسري تمو ىذلاف أملا نم
 ' ملوث هلل ى دانيت ريثك لعن 00 عم اون نإ

 اولا عدوسلا ذ اكو راكو 7 م اس نور تامل او ةوبنلا هسا هأدؤاو نايلسثروو

 ثيروو ل و هللس لراس»» ثيرول | ٌةوبنل امالاو شرود كف هب شس ةونلا لوا

 فلاخالثووانميم ىفا ل شعم تاؤاكو "هس ماس لود ماقم ماق نايزما كملي

 سو اضيبلا قر يطل قطنمل وت هلع ٌثيرؤنال,ايبنإلا ل السلا يلع ق
 دقو ابيلمد ناك ورغم رتل ىلا هعيرمتاظفل لا فراخ ىف نوعا
 ركبنا لو لرواد 00
 هر ةرازعد و راصق ةمرش ةرشمل دارو ىثل كل ور ما لك مرصقل الف لاقيامكر 2

 10 هرالو واذ آلا ئىث 6 نأ انيتواو لو هللط حرور مع
 لوا الدار لوقلا از لاق ىلؤث الد مدار لد ديس انا مالسلاوةولصلا يلع

 متمعاط ل اعاطماكل ناكو عراطملادصاولا نؤاتيتواو انلع ف نوتلاوإ
 0 سرتاواريلع ايقلا لافال
 متم جرف تأرب لايلساسعم ل لو ءربل اة وأ هوو اريلسل

 فلا ل اكو 7 ورورشو تسمو رخل ناو ورش#و
 فصاولا حيرلام هاي برس أعم هع اين يف ف بنل سرر اون نماتسس
 رفا لال قسرا و رفرافرلا هاي و هحفرف
0 2 00 

 فلق خل عرزولا ناذ عملا لص ناي وأ اسي نوعمبل و
 2 رت ليرعاو سنك 0
 0 ءاينلا قو /اوتااذا قتلوف هلك ا 0
 و اوتااذا قءضخب ةقرام سوت ايونم ىو ريس خرم نو ولو

 بعل اتق ئاطلا وم لوق لش ص 2010110
 اراصر اتلإب هرعاو نمو رنج قرفي امها عم فلنا مو ا
 ةا د ادلاغ ليد باننا ل كاوا كزل# ل

 كيا اوو واني تاذرايتناكي لأ هلل لذ
 ذي ناسا ل ازا ل ايام 0 3
 7 وقيل يستلا اههلاررييبنعللو ب شل ى ااتغل اناناس ءادشلا يلوا مغالبلا
0 0 
 06 قواصر نوروشيا) و ىداص مو الوقي ةراشالا
 دا ل كا كتابا

 6 هلو كلل كرو 000

 لي "او ساكردلا 0 لاو اا مقا
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 1 عجرم ةرفَوي رمت ملا ةلسرميلا و باتكلا
 ره لزمه ةنآمسو ةيوسلار أفلا اناداروثذأ, ل تْلسرأد أهكبقرملايبنوأاهلرف كلم نأك
 هريخي ناولس ىلا نهدبلا ةرسافراتك(ل وسم كاذريغ وابن حو ّكسمورهاوجم ابل كماجأتو

 ناوأن ريم غياف ةعست ىلا معضوم نطسبنزاو ةضفلا ثهنلا تازبل برضت ن مارب
 نتيلا دالوارعمرعبلاوربل باو خرسحأر قي ناو ةبضفلا ثهنلا نم قريش مط ئأ> هلوحاونبب
 لامن ناملمتراَو نمل عارم عمودي ديلا لوسرلا آجال مل[ شٌث اريل نيب
 ذاكر ف0 نور يره للبدل ننكر كا لوؤبلا نة
 منقل ليفالد هج ماين :يربلانماتبت امرا مجد ندلا
 ءاصوع لدم لبق ىلإ “أب تيمأبس إب

 اولسرمى 0

 اهني

 روصق ةعبس ل خا دأيدوصقوأهوصق لاا "عبس لخلدا هيرست ةيدبرب لوي
 ىف تاحتيراف بأ هراياررظنتل نامعلسإلايسملا ترمتو أميرا يلع تاعج جوال تقلغأو
 الامل كرش ةجفطعنم تؤ ناىلا ةدنكف و اري لكم لي فل ] حف

 نحذر . نيحُئاط نبدأقنم ى 0 نايس وعي نأ لبش اموت رعب يئن

 اهل ةنيلسمففارماناىامجوع

١١ 

 مو نبق مبكر نا ديرشلا ىوقلاوهّننمكينعل اة رجب ك5 لبف نخاف ||
 ١ هلك رو جرح نس 11 ا 50 59017 223 |

 ىلع قوق يلعى ]ورا ببل افصن ىلا ةا دخلا زرئهوءأرضقلل ديف سلب ىلا "تقم أ يلو نعل قو ىلا
 نى زل كلذر«ةسا دير نايلس ل اقأهريغورهاوجلا نم رفا, ىلتوا هتيم لمح

 ل و 1 ل ا ل ويا 2

 نأ باجسا "عا ذا عن مظل هللا م راقيدص رايح نم ضاوه ل ةلاينكل تت 2

 انطبدر مث يلارظفوامسل لل ظنا ل لأقأمئثرلا وب كظناخ تورط تيَيرَساَلمف يكب
 هبه أي نظل مالا, صا د مأمسلا ىلا عرظن ىف هيدي نيب عوضوم 5 لجوف

 طك ناوكذ سا كاكد نا نياك وق لعل كام لك يلعن لسنين يقول لكل منخل نادر الف ترجل داراناد لي ذا ل لقيم ةرانت نكئورا
1 

 وسقلاورملابهاينرب نب فص وو لوق هليل حرودارغصلا ىف ربدومو مهت اكو هريزو نامل ام ءاوبوايغرب نب صو بو ل و هلل

 ناكتييزعلا كيت ان ىف باطخماف از لو فل نابلس ل مور خ )ب ليون لج ليرتوب بتكل م كورن ىذلا ليتو هاريثل يدي لعق راو لات اءايلوا نى اكو رت لبو نايس و ن 1 ازرفصأ
 ادري ا لب زو يع ارانب قا تاالالاالادعاو انلا ىلا انملأاب وادتراانارصقلاب نوني ريالا دول امال «داهتراو شوا, اجرا لح طااوعسلا با لاك ش 2 داضيبا»ىف لل ل ْش ش ' ىودو مويثاي ىاي ماركالاو لالجااذاي مي امد ىذلاراعرلا ناكل سمار تعإلا درا مسا جيو هللا داضسا» فلو لاقذ كا طبتسإ مطاع نكي

 بتكلا سر ع هدثعىذلاداعد لاق ىرجزلا نو ورواينغشا ىنع

 0 1٠ م السلا هيلع اميلسعسس ا رقنف لوقو غل ارنا ناريس ضل اق ىا ل لاق لق كاسل لكاس لا |يسفن علا ىلع قليل سيعلن لت قليلا رك ف طلا نإ سوم الا ىو انتم اور لم



 انا 0 | كوس ناتو ضل قاس نيه املا: بح هنا اذا ح فرقنا لج اهذيفاكضءا|يفاومضوو ةريغحاد زب ما ثسإ ا عرصلا ومد اذافش ام ايزارفتس | ١٠ 10.1 | ١ ملا 0 ل را مك 22777 0

 1 7 هلووق نم ساما كررغىا ودا نود نءنبعت تنكامهللا
 رو 2مل عس قرم يبس .ىابقاس نال ليقاماناييس عطصاك مس يفاجءاروتغ قاهش ضي بابن ويسر 1 "انصر غرارلا ءرصراوتسا عز ورصد قانبو تشو أ جررص جر ا ل | وللا 00 15 را ىو هل

 ديوث لاك الا تحب ندرك رسام اللاش ثعباوسآ اهدو نماوجرظنو شيكي املس كرط وتم قيلت صبرك ايس لاق فصأ نا سابع ب اقف ) نامل كدنع حفتر حروق لس
 ال نب! بج ذد ايفذم بيق لا عماعلا لاوفالا مسيل نإ نوكسلاب رارقتس الار يسفتشرب م هدتخ انكاس ىارل ف هلس حمار ناهس ادني قتضنالا ىف شرعلا باف مخفر اىدول باس ناريس خل يشو نايس
 ناكأمور طخ لما ناك ريف ل رعلار هارب ايو جرس و نا الاون ضنا دارو فنان اميثيلقعى رين نال ليث لالقطر اتفرج دصقرل وق حلت لالا هن فراق داو ىبما نال
 ماذديتسفم كاكلاو يبن” ف ررابلاو مايفتسالل ةزماا و[ ضع اذمبلا ملوق هعلس "لما منجا ركذارد لاقلاد اصقن ىانيخرلرقو هلقغى ىا هيف ننال لقال لزق هع فاراوصقناو يفاو ري مرو ئورفصا لعجطخا

 م ىبن ىلا وجم ىلولل مار لذ نولي باتل نصملو دنع ى زلاراعدب للاب ىر املس د اكشسمت دوب مكى اكث سيت سم ديب كارما ةردق نسرين ىلاعملا لبا لاقد كابا عرور ىف لضرالا تحنىرت ناب مل هلس

 بيلتلا| ىف ل ررخ رب لع هم خر ادداجئاداببدو ةراشا ريت

 0 ب هك ت1 0 2 1 5 3 ها حا
 تيما نار فور ني كلا يخبز بج اجو باشر اذبأ | ١

 را. ترسب قمت رام فا در نابل نيالا
 00 ا وص سوس رم بم
 ا ماو دام ىلا رف جر ناي دن دف طار  ااهرفكن لكلا ضف وقيل هركش نعوع ديو ينل مكن موول ةركش باو نالاراججل

 ما للي قايل نرحل اوم لوالإ رج نبا ضالس زلت لاق لو قلسا| |يون .ىاع » لك |: زاخر د[ ل.) ىلإ, احم 1 ا وا 0 ل ١ نينو !متفرعم ىلا يلتف ارسل هتاراذأ وكبتلأحىلا وقع أبت .رعابلاو 39 قف ىمقولا فل ذ نما انلو كلذ دم كارل تارآلإ سرنملا نمو انعمس 2 2 ع ا 2779 ا ا 0000 ل
 تملا انزع و 101011001110101 | ةفراغت ايبشريف نادل ليقاملا مة عابتخ اكل نبرصقوبلعربذتا :وؤرععلا0نولتممال

 اقتل تايآلاب لرعلا ىلإ آلا لرسوم عورتا ةددق لامك رع ايوا لاو ك شرعا لخماىا 39 نرع أَنْ اللي كلؤريغوأ ٍصقنو|ةدايزب 0

 اهيلعاوهبشأيكهلع تهيشو تفرعف ىف هاك
 وناملس مالك وا ريما مالك يمر صو مل وق هل« لسرلاوةيربلاما نس ٠27207202020020

 ابونا دسدرل لاب سي اعمال الاى لا مدقتا, نعي صولا | متتلاق نه ليقوأو كشرعاره لّقواذا
 رث[/لامحاووعسلا ىلإ ىلرلذو نيقبلاسسلا لايتحالا ىلع مالك مج موا ناهس مالك 8 7 7 5 يي 2 0 7 كاع 1

 ا 0 3 ةدابعرع ام ل صو0 نيام ديو اليف نيولجلانيَتوَواعو دؤرعم ايل ىارام ناماس اق
 2 ريلاعءانب لكورصقلا حرصنا سوماقلا ىلو ىتتادادلا صلو اعرص ىليزربا نا اي 0 لا ءاعلز ف | بلا ةرايع و رصغعاوب حيضلا وري مسلاو روعس ا ىف : ا 2م و ا وص ]2 ظ ظ

14 

 يوي برهم ا 0ريراَوق نمسا د رمق حرص هناا هل لاق ايم دثواهقاسىإف رصلا لصق نمل لزلار لدا عم يف ضوما م ةتصودسز سل ور شكر اذا نإ نظالكأأ | تق تيد اش وج جكس( سم "00 ص 2( 4 1س نر و
5 . 

 ” اة

 دو د باد نفود لاتمام نس |. مم شاعت فلسلو كراع ةدابسبو دلت ق ير تلةهل نا لاهاعدعجاجنكأ

 57 مج ..رل مزح

١ 

 24 لج يرسخ | مهرشلا ىيطرقلا ىفو قيبطللا سا موشن نباص! ى اانمد اش ىا ءلوقد مار نكاسغيسملا نال ععرملا راطلاوب ىلا نكاسلاب قلل لصوتلإ لع ىلإ للا ةزهب تبلتججاو ل 1
 سم

 لسا رن او نشالاو نا وريطلا هيلع فلعو يلع سلب هردص ف هريس ع شو | رس( ظ 00 كاس واحلا ظ
 لليل لق هلل » نيدلا لع نابخو رتوش اهقكو هرم الاء اظعتس ! إب رمل ف لذ |اكسأ أربع تاازاؤ ةرونلا نيطايشلا هل تلمح ا, ءقأسرعش ةردف اجيوزت اراد 6 نديلحلا بر دلل رم

 007 | و تا ميلا يطا رجوزي نااوجر كل نجس ,ل لاق راح ىدشلابلجر واببقاس نإ ابدل زول نيطرشلاو اه درع ور 0

 عرسال ةنطق عتتكرلوارثم لوتي نوفا ضوا ينبت نب تناك مكررساب ضفناو مايا ةثلئاه نعم يمرهش لك هروزين اكو أكلم ىلع اهزاوأ,جحاوأهبوزتف
 |ررصقدبرب نر بار لفوق هلك لا» ممرض ىف ا ناهس نم جرت 00 ا 5 5 5
 و مد لادا اسمو ثالث ن :اوهو تاوو ةنسٌّةْشع الث نباوهو كلم هنا ىقز ناملس كامءاضقنأب

 "ير اتسو ترام ىلا ولا. تاني اليبقل نتم12157012س7نقلو كلما نأ ضقنال ينجس لسا روش علالم» س اهلإ سراما اب را سلوا ش مال ىق 7 00 27 586 ىو 2
 ىداص:»اببقاس كت فشاو تسل معانا لائتتا ندب بأ مم ارلث ىنرغلا ندد .م.تثاثق او و .نثلا شرح” ب ميصالل قر ه7 جام ةيصو_ لا 2

 اا عونا ا ناجح نود دوم قار نينا ىف 9 باي داما 2 سدو هللاونبعانأبىا

 ٌةاصا تع اكو هاياابس“ ادري لاش بيل بير ظد ام رب ياكل . 0 8 ا 4 ُُ 7 هيل مال 1 17 | ري رورو ..|رةتسحلا لجميل نول حنس روتي نيب نكمل لاك نوف اكقيرفومهرلا هلاسما

 نيرو نمو تعنضت ةرونلاب ناهلسماف ارش ىاافابقاس نعتنشل ناس | (.١ .و وعسل ]هالو با نحل ب انتاذاقح هبانتيتاأامن اكن رمتلق ثيح محل لبق بازعلأبىا
 نيلارلا» رح سابع با سمرا نحخ ارجو نم ماع ىلإ ربا لصوو هرجتسر لس | | - 0 ل يو يال 0
 0 0 اي ىف ءأتلا تمخدأنريطت هلصأانرْيَظ|اولَ نوب نتالف 0َنومَحتْكَلَمَل كرمشلا نميز

 لاو سيف ري رع سصعاقلا قف ررهال امم د ماد ود 00 ظ 0 ب

 1 4 انو مرن 7 هل ارطلاإطخ ديح نينمؤلاى | "عل نعي 5 كيانمءاشتىالصو ةزمض تيلتجلوءاطلا
 ٠ | ممم وك اوى ا قلعتما مكر قت لراشا الت للا قراتلا نامه نامل

 قاجيالساراحتا ميدالالاو تل س با قطعتااوغلا ذر سداد كيدلا يف لنج اصم كا
 رصاازي لا ارجو تفر لق هلملم خر»»ايمالسا ليثم السا لب بزل س يلو نانزلا ظ 1 ظ
 أ لوخضتي ذو ناربب ىع عزل مالسلا يلع نايلساابجسا نإ ىلا تلاد نسال 7720320 0 1 0 0

 | ةؤمالايرشلاة راو تافدى يو مالسلا يلع رم تافول لاء سو ننس سس“ نرخ ادا ننس ئاف د دزما تابو لول غلا" نايبلا عرور فاكس فنل يب نايس ا ل ووجد ند الب نم ىلا نلوكسبل نا دعيد نيل
 .| فلك دع مو مق عج الا و هدصو الاصدعاولا قرفلا ىرشخملا لبر فاكو نوم نيقيرفا متنا ماو حياص موق دقيرفلاب دارملا آن ومص اهتدرذ كو اذاف لوف علمك“ رود »» عنس ناوعجمو تال رعبسو فلا
 . | عيلان يعش / راو قل عا وا نيس واتا ارسل [تاعمن او مل الحس كا فس رست دليل دعبل نفس قمار ذادداسلا مارين ذي

 ظ عزنال جرا» أ يلع دكا ىلع ىمتشالا و زين انين مر اعبا نأدص نا نووي اكمكو اف باقعلا لوزن كس سن وزخونف ةبوتلا لبثاىا جنك |لانرصتاهبانتا نولوتش جب وقعلاب يسلب ن ريت م !لاثىداضيلا ىلوأ



 موناو تترلا بسب ىذلا علا لم موا تعور شار دق ماببمالاكيلر يعتسا مرياطلا ىلارشلا ويا اوبس مد ضنا عرإ ناو نمت اسيرع ناذري البرجر ذاريب ليلا اكرشاراج لاق كوش اطلق هل
 دري بارغن يفوا قرقلراوخ نا ل مو ةريطلاداتخا نرجبدتللرذاو ىارلارطا الو سحنأ موغلا ىرول ىف نامل" سلع راسل ا ورس ايم ىل فزع اير نر ديصصلا رم عررابلاب سوم قنا سو مل ياطال ساري سلع
 دا مدقئورجا ىو سادؤم يدم لوق هل كا يلا ىئادلارج ام ىلا بيكا ذم ادعت ىلا مك ياطنايباويئبمارضاو بد ىئتاقلا لاق سابع م نكي د رانك نورك وق هس لبث» لبنت ورق نموا
 5 ولنا لج ليصلي دل ذلا ساقي رالو زورا حلاثلا ليلث ىفالا زوال ناار دصا بص ا حل املا ىقوريطلا نمد برا لوقك يرجتددعلا ريك ا ىلكنلالا هأ طبر وستر عكس ىداص»» ةنسرملاو ماشلا نيج ا و

 يب جا
 م  لملنلا ١ مب“ 3 ايان هر ليفي هي رس ااا او لدور سال واش لإ سال ظ )أ ماكع صا قع ىف ءالطبسرلاب عسل نيل اماضا ىرشفلا لاو تكا عطل عراتما
 5 0 7-5 د رم قدلولاورلوم نا عراصرج | نراك, دالوااولمش نسرزلا مك عسسل الرو
 مهضؤنم ىجاعملبض الا نون يكيلجاوايفر هول نيس وملا فا. تخسر فلا نعد هاا تن 7 ب هن يح 2 ' 2 در مدالوا ل رو هاذا ابن تبورلولا اون لاوريغلاب نوريتتق 0 نوفي موق من1 لب ةيركات اللا نسعي كم وش مريم لاناوعاجو ا اهل ل
 0 9 : مالي مهلتقنىلوب نم نموها ةناذلاءاتلا مضوماتلا نوم را لعلام سانا هش كلو حرم . : 2 بالو ةز ةيئاشلا لاتلا مهن يقوفلا راتلاو لوث كس »هع ل وعرق و هبا فاح ايلاومس اًقرضعبل مضعبلاةىاٌولاةىلطلاب0َنوِصنالَمِانلاوريناندلا برو ا جاندلا مب قاهنمملو 1 ظ نأ. 227 ٠ 5 70 2 1222 ٍ و ةقارلارعكو مباخر افلا ميس ط قس نم | وترك ناداراظ اغلا ا
 .طايز اع ديلا هتوزمأ هل ءانرنحل نيم هالاا كة هدهد ١ ياس نو ب نيل ..6 3577فل | 7352 ل ةحا ب و شلال #7 عقل البل ب 24

 مثانبزاب ىلا طاسة الت كاذفاو هسة يصلنا وهل نائكتالؤكلمدأ ٠
 : . ق 9 1 ل الوهم رجلا | : 1 >ا؟لهامثن فدي ب 0 0 دقع ل يجلب ءلوق هلل نياك » لام فيلو لربخو ناك 156 لدا ةزجا ايلا
 هدب سسوح ويح يكب 1 هلع تنننإ ىيعلاب موفلا عبرا ىلبا» مكالملا نوربالو ةرايكا ىلدري مي 27و توب كليف مفوربال واف ورب ةراوجب كلل ئربو ليريب ويصبح نيومج عمو | دابا م ناسيا زعل لاف ور مال 222 ْ 00 1و وجور ميملع عارصراو ىلا ليلا ىلا للادثس | لسرا سابكبوربا لاق اىر
 كد ن] تنكىلوبماظب داوم أ يب ةراندلا عم ايؤلمأعلاٌ اه لفعبصنوةيلاخأ | هد 1 ااا 9 37 7 نم

 ١ م7 0 و 7ص _ مها 0 ل 7 بعدم خوش |
 فالأ عبرا م ملا صباونم ا نيلي نولظعتيفانترو 0مل كرم وقل ةربعل يل اال را

 1 - 5 يو ير 5 2 57 7 ارا . ىرت نم كمت |لمارا ىطنا رش دم او 1

 نوت |ةيوفللاَ ذامنمل ديو ةلبقا 0 قموكذأب بوصنم طول كك شل 0و 0 لورا 2 ا ليضا
 0 2 : دا 7 ل ولم ايا تر رمل هدام 1 ٠ | اوف نإالإ مماق باوجن اك امووكلدف تباع 0ن واج عوق مان لب هسا نود نم 00 00 0 ل ا قرأ: ىعلازاةريزامسكدم هيمان ةمولد ةنسلتلا ١ تاير و سل ع درو 22 733257572١ ا 27 21 | كساب راص عزف كالبلا الوم يذلا ايجناورلق هللح نيام

 هاونيج ات لاجرمارابداز*0نورتطتتس از طول لاب 0 0
 ارا ءاورطماو بازعلاف نيقابلا0نارملا نان رب دقن هان ادج أير قذ هنآ بهل | , | ايزندقو لولا دقن رشي اعلق ولش «بنوزك نو #ك ٠6 2 2 2م 3 ىلا ل يشير طرق > لراسا» الع اراك | ةئاجاو

 هلملا - فهل 5 ص را ع حم - . ١ سا 1 1 بلا # كاكا ل ل نب 0

 ةيضأشلا لادباو ناتزمبلاقيقحت هل | وه حصا نإ ودابع لع ملسو يلاخلاومالارأ 0 كارلا سارا 1 50 ه. مأل ١ ةييظش)ا ىطئامصا,ز' 7 ملأ, : للى ةااطموس ا طماو ل » ضو ضوو االاواسا تايم ينس دسم رد
 6 د 5 , ل و 007 9 ا أيا 1 : السلب ىلاعت همك طقم يلع نإ يس و سرها ةروسلا هزي صصخ رم وفا أ نع وك

 ملي ما لعين أريح هدرنو ىرحالاو ةلهمسملا نيب فلل أاخاوأهليمييتوأفل 0 0س

 / وا ل لع همس راسنا قلعت نإ لوارإ نالوق لا هزب يف يبا  بلاما م الارافل الب ىلع 200زناو ضال ومَا َقَح حرم اهيد ب هاووخ بألا هب كم لها ىاأدلاوأم | ل لدا الط تار "نام رد ذل اولا

 00 لام ١ 07 2 و مب جروسوج | ماو انلاكد مالسلا دراي الإلارح ا رلذلاسل لاحت اذ رشم دا اشم مكياج دة سبلاوهوةقيرح مب َلَح ارملكتلا ىلارةبيخلا نيك تأنلا يفك ءءاد ءامستلا نري | رابع نينا هداعا السوم ده يح اد سكتت نب

 .رزمبلاقيقحتب لإ يلع مك لق لعل أه رج اوني ل نسح يق تاذ اتا لما 001
 كلذ ىلع ناسٍ ةعبسلا عضاوم ىف نيمتولا لام نيبفل لا داورةيناتلا ليمتد. نيتي ديل قاس رصين وس 2 ١ ا .ح ط1 1 5 1 1 8 1 |هزسب م هث م 2 اب عرعأ ضو

 ظ بلاى 0 2, لات [مفطع)
 نانسوملا لمي ليسو لو ريلع لدا ليس دم ىللل لاق ل ميلا لس
 نا كسرنا[ رضا تسال وف هلل ل مبوب نيص لل او نيني اسلا نم
 ه اديمعم حور اهيفحت كس الاطورمت ل سو ةيناشلاو ماريفتسم| ىف الا زعل
 8 0 مييتخترايلاب لوق ليف مريد[ يرش اي تس يبا مايآ يسرافلااب
 كا نوكتىدانم نوي و باطخ ريس ب وصنم دكر اتملا لو يرض سا نوكتد واول فنا فم نود ايسلا لمد كلداستملا ور ايلا نس" لطاج اد ةكم لب لوك هلل كا» نيل ةيناقو فلا الايد مضاعد ورا
 ةزمب و لب عب عطقنمم) توسل نلغنما لوق هلعكع ”دتسلاب سا لوقو اسيد اعلم اهنا شا ا عب لام ارمدقنلا د فز وذ اين اوجاع ر سيسي فد أرب معقول سفن عير لاب ألا لوقو تيان
 تلاوات شا نلا هسا ةراشلا لعغلاا ب كاع اح سصاصقنخا دعو ا تانملا ميل و كلسمل كارين سا دقت رهخلا و ىرمررقنلا موقت إلا ىلا ةلدد املا ىف ىئتوتلا م اهفتسإلاو بارض اللا مارتتسسملا
 >« ىواص»» صا ورابب تتار ول عم موعطلاو ناولإلا تلت اهقظظروريعا) عررزل ار اهشالل



 نم نولي نا عيشي ندوادهب موق مب لير لوق تادزنملا ىف لاقرش اب علو ثيل وق لس كل« لذ م نللسسا فكل زل قو ى احنا مافتسالا ناري ري لارعم سيئ ىا مل وق هلس
 لكبلرشلاو نناهيالا عموم عم

 0 م

 ك1 2 هت سحب
 الها رديتر ضال عج نين هنلب نوني © نولي لب هلا مسيل
 سينرحيلا نيب لعجو ضدالاامبتيثلالاجىدنور لجانه خ لج
 ايي ومي ليه 31 ليلا مق ولأ راه مل دلل نعل نيبو ارحب
 2ك ةريغ نع نعزي ادا ةزرضلا سم ىزل ابوركل ط ضم رين
 امالي اعم لإ لب ىزلا نغلق لكف ل ب ىف ىفعمب فاضل ضر لَخ
 نة يلقل يلشمل نئانأم ل زل لف ايما دا يذو ةيزانقلاو ةيناوفلاب نوظعتت نون
 لسن دارا ضال تارال جوالي ميج ابرحب اوربت ملُظَف لصاقم) كلش لاس
 قلبين اوربغ بن نوري احول ممصْل] عطاامادقوا تمحى ري نيبو
 يوي يلع نيمهاب لايقل ةدرلباوفت بدل نو وملاعب نيب فطتزرطا حيال قالا
 ءمملاال للا الا ركذأمّيش لعفيال واول ممم َمتانلاب نضره وطلاب عاملا نوفر

 تقو نعبد لعفابل اعتز 0 نيود صم ناو كج 2كن رنا د أي
 | مهفجباغأر ىل بيع[ سارلاوزكقللا مضت و درسا ىف ناب ل لق لزاف ةعاسل مارق
 دراما : ١

 ااهنمدماو لك نارهظالاهرصاو لكلا

 نأ له ىعم بم نوعي كنون مثياننكلال توت
 لاسلاف تغداوالادءأتلادل دبا كرا رتهلصا لادلاريرشتب ك راد ىرخا ىفو ةراقف را
 « .اهيجتقوعاوأ د قحا تدق قر زا قلو لبو رص لا تبانج
 | لصلا:لبقاعزلباوه بيقلاو كرم نوع أبدو لب هاك كاش مثلب كا نكرمإلا سيل
 فاضية لوا ؤا كى زحل يمل الا حاف, ايل الع ةضلا تم قثتسا نوي
 رمز وأبو حار هت لعونولوبقلا نعى 0 نوجا داذْءشعبلاراكا
 قارب لف ييزكل ولوُسأىامضلاب ةررطسأ مسمن راطأسأ ل نهامنإ لب

 دلع نزلت نعلاي وبك لهرشومهراكناب نيم رجسملا ةبقاع ناك يلا هر او ضل ا --5251732 22 ١
 دار انأنأذ كيلع هضكم ءةههال لوا وقلت ل عونللهيلست 0 نويبع ننال

 فرن

 مرو أ

 701قكل يف0 نوط بازمول نه ندية دايم
 تمار هيب ازعل قابولبب لتقلاوبل لصخم َنوُحَتْست يزل ضل برقا

 كلزراشاهاعداذا_ل وق هك كاد تبن قب نم يسار عب ىسا والاد لبق ظ هه 1 ورسم

 ادرارمإ ىّبالدرسس هاذا نا كل رع مق

 ناشالااب
 لصور هت نمريلقرو دتابحاييوسأو ب جدو وامل ما ضجبالفاب باودلاو
 زويد (بلالفل و ههه ب نريدنجديم عرارصلا ىف كرت ال ىاديتال لو هلع
 ناو الا لولا لكل نوينلاددصاوا دعت :ء 7
 اليالي ووصقل اوس ارل نايب ضرالاامب تمن الاجل وق هج لستر يص حب

 |( ىبلعو تس شرك ايلجوسات ياس اهب نا 0 ب تيجى لقال ل 7 سل بوب ليو اارارق ضر الا لجمال وف طعس :» هاوسر اب نولدعي لور اظلا نك اب نكون وا دعي لي ول رعيل موق مبلل ىلاعتدلوق حملا وفل دقو ريما ل هديعوتلا

 وعني ليراهدلا كرتإط ضم ناك و غبش الف لاعر ىلع ةؤقو م طضملا احا نا ىلا
 لقايلاف ضن نمدبعلا لف ردا سا نال ىلاعتو زراىسسدارا ]بست كس يجيرتاو
 ورلالل لازلا ق ءاعلا مادا ينو همب ص»»ٌتارار :ياجالا قف لسافد اذا

 9 44 رب ضقت ليو ةزمص ىلا لا فيعت روزي ليز ريفا ليل
 هس اوفي مل لاو ملوث لش ١ لما نم اس ارب ةركزت وفن ىو عيلكلاب معلا
 لع ةلارلا ني بلا مدقتل ثمعبلا ميراج عم مداها قل أدب نع اولاسمو ىلا
 دورإ ير قع او ةيناش ةرم ووعد افجو تابنلا تاهناد املا لازنا نم لذ
 ءااولاكننادعب مد اهيا الوكيل نا رعباودجو مذ | ل طع ميال الادعل قد اعالا
 دادس ناب فيلل اقارب اوجاذب هوفر تحيل نإ و ملوث هلش عبدا
 ءادتبالاب نيف عما زد اكمبثا باوك حراضياو ةرامالل نورلنم مو هرييل قلك
 اءراصقرس ظنا لالالا انور قم مالك نراك فدي وق رج اظن ةداعالا لكدادتبالا الد
 رشا هش هرما لا مارب اف لئملوق هلط لتر راكنالا قد دعبل باك
 ملوث ةللس ىداصا» 00

 اهيباو شدا عملا مق ذيلا نال حم نا باوصو خش ضمان ل عش ايلا شيا
 اها ا نينو اصول مب لوقيا) لوقل ذيب دوماملا لور يلع با ىلا
 ظ وتاولمسأ ( رمز هلل 0
 غر قتساو نلسو تبن ىزرا ملشيا) ى ارخص ؤ لاو رطل عاف نموا لئرالا
 رثلا + لوف بهفلاو عمراشل لالالا متو ضرالاو تاولع
 راتشتمل عراطقتا ىلا ةداشمإ ناب الارسفو حرر اشلا هدف اب ف دز هرجخ دن
 سلال ثادانم لدبي يلرضل لع بشك ارا ع
 طنش االاانع جيم اذلا(ضرالاو تاومعل امل ث دك لاو اشالا عيال لوح و
 نيم تلم سمدتم رو ىف ل اصتزلا نال عراطشف لإ ىلع يجو الالف علكس لب
 تاعرر اغلا لوقو قسمان ىيرابل و هلل + ناك ولين ليلالاد تاومسأ ىف
 تبىاوا نوذج لل اقرف دارمي ىذا م ايتساريسسفب لا نك نري يسفن
 لأ ءانعمف ناو ا نمل نلاراد دوحسلا ىلا ىلو لسا نم ا ناكل ناوثخ
 بانا نايل سفن ونجم تمضو لو هلثلل» تقوى ا ىا لوب نا ىلا

 0 ا
 لدي ناكوخلو عوللا بتكى لب قمل دج مل وآل ة”لءرلو هلك ىداص»
 لارسال اهتم ال لأ ردا سايح ةدارقر يلع
 ريض كازو مزلو اذا ىلطليدا لوقلا ب غب ىالل هلش رك
 كرلبلا ىف اوعباتتازا نالفونب كالت نم تاتو عي انناو ىف والا ةرارقلا ل
 ناو يف ني ) ىف هآاسب ىا ةرألا ىف لوق هلك كرو عين خلا ةدارقلا لك اذ
 [ىطق ناك از نعي بقشسووف اظتفلايضام كاكن اد كر داوارب اب لكل نا امبدعا
 انكي زب ىلع وقل رار ضن.ق لشاب لقد اب ا لوقب عه اشلا وار نأ كيس اءايلا حب ىف نإ قاقلاو ل رداي قلعت فئازب ليو شارما ةسارلوقل
 باس نإ خم و ابازعمو ةرخألا ناشف سل ةرخألا قل ف هل لم سب
 نونو تزعم ساونططو مكإتدصتاق نراك ايقلا ناب همل اكس خلا م اكوتسا
 ىرى داما م اهفتسمالا نادي فلزلم الإ سيل و لس كس« نوملاب
 مت دنمح سا نوب ارنم م, لبر لوف لس ك» عر ات مل ةرخأل اب أل خبل
 تاقمىا إس زعدعب لو هلطىواصا» اباد اردامدعلا ب دعب

 يل ل
 مط فلعل روسو ريشا بو ناك سا ىلع ف وطعم ا: واب اواذإ ى ل اعد دقتم
 سريا عير ابديعا نال جمر زان لقتل لل
 د نا الالم ل ا تسال زيسلبق مف هدحبلا, ل صعبالانم لك ضال عب اومدوجولا ذا ل اطاع نازك
 ماكر ءتالو ل وق هلبت ىوابصإ» مر ل زنا ككل دئاواوججر ل ما ىلا

 ك0 1 3 0
 اهو داضلا تب قيضؤ.لوث هلصل ىواصرب لقتال فس او نعم

0_0 
 حر لق لوق عللمش فرادعا» تار قوم دسك و ثلا ةدارقو مد حاب انيك | قادم لاقي لس انسلا نم ف مدت دا اف هلأ مديرو مير نسا ند [سسملام ل وق كلل ىداص»» رج ىا نانيعجس وارق
 ناار ظنا مهل ءا اندر لق كلش لاوس ريع م عررصتتل اه يزم ةرعرلا ناب اراعشما و مكراقتولا راسنا دوّصلطيل امن او اهب ملاك كل ولما دييع اوم ىف فوسو لهو ىسكئ نال لاق نن رجيانلا
 0 لال يم الانا ثنا وبا قل سلال قالا, ذل لب سارع ورة ياا ١ ماللاب

 ل 2 لعن قع فدو



 1177 امراذخئ بترا ولا خا سيكل وتلا مندور وذل نونلعيابو لق هل كرادما» ماب اعلا ن ريعتسيل وراشمم الو هيف رعنلا نك نوفريلال مرا ىذ نو رلشيلال مرر شلال هس
 00 1 ا 1 ل ادمر» تيفخاو ترتسم اذا تنئلاو يعل |تنننكلاقي سك رقو د وتيتسا, كلذ كم ا الام و نواب
 اكس خلان ديا ف ئتا ل 301 جروب تاؤصريخ اما اننا ىف ةيمرلا و مىرطنلاو مجيذلا رينو دل لاق يف اعلاو عبق املار واصملا لك خا اهاتناكابنإ قاتلاو عمالعو ةياورلار ينك جب يوا مقلابمل ان اب دصا
 زشيلا]وامصكو ثداوكا طفى زلا لج اكياتللا رمش شرت حرحرشللا ةراوتسالا لم لاب انك رييمشْفٍرلعو نرسل ناثلوق د اقوا قضلاولا ىلاعت_ل عن ونطورلق دغر در »افاد وبيلا يدش م دلاق
 لو هح ئداص», امس تجعل ح خا بذلا رم عقلا رذ ريف رونو عجسا ناشف مه السخا سلك, نمو قير انا قانطرف ار لقى انيالفر للا لع عررصتلاب صل فف ى ا نوذل سيف مب ى ذلار غلا لوق هللس لس« اينزم كانك
 ,لوقف رعاو كك اوراضقلا ل اقلب باج ىلا ةداشالدعى الو ديشس ١ عئارلاب قلعت باو ارامل وث و نايم فد الل ناررب قلعتنمو لعل وريف افلا رفكاى ركوب لوو صنم قلع ورب وراها ازي نيج كا
 د 1 ره. اسمن يرض بري يلاقي لعد ارلا نتن اقي نا زن لك يقي
 هك لرصلاب اسبلت ى ا سبل للابلاو لرصلا شيلا درا باوك لص الست) ءازعم
 0 ظ قا هلل فلا لوقبو نيدلا لعاب البلا لقورطلا لطس لاوتلاب هرمارشم| ىلع ل كوخ و

 0 هس اسس ويس 1 لا : لت كئاملوق علشم كرادما» هترصنب راب قوولاب نب نكا بح ايصانلا نيب 0 نورطسينال مهن[ ورافكلا تب نعلاريات دم يات لك ضف ول تبر نيو | | سند يلعب ننال ىزلا ادا ديدلاوتد نال نفد لاوتلا ليا
 ويف مهرولص نراك كثر نو .عوقومهرا منا ب نعلريخا:نوركشيي الرا فكلاذ | ..| ءايحإ مد ومب اربمش/ وتس الو نوعم وعيال كارلا ل وما حمس
 .افخل راد ىف ئفىا لا بملللتلاٍضرملاو ءامتل يَا نمسا و م سلا 0 نوني 2011111 : /ز اناصارقو لأ قرع يت هس بم رتوريسجيويفبيوي . ل دمجويجع قارطلاولضي ميت ى ابو ن وعم سالف ب نعني ىزيزلا ايو لارا اعف
 2 0 ١ هعغص | 200 هاو و سب .رثربسبا ناكاربرم يعمل وق نناب ى ارم كرع ابتاذا دال نر طاول واذا لِوقب
 3 3 0 0 و "واول , و 6 سس 7 ٍّى 2 انناو | (ضوم ل باف لم 57 . | مطقو ترافل ابيزعت نمو لأعت ىلع نوناموظوفحم !موللاوه نيبو ني قدلإ سانلا ل 9 لل ىلثا لو 0 0

 ريمفىنلا ً همز اة ص يبن نمر نيدوجول لي دارس قبلت عفت |انه م ان
 | تاو لطساوهبلو نخاوفدانالتخال فلا د لذ امني بق 0و 1س 0 0 277701 ا آ :ءال مب سحلا_: ا مع م هكا وزع 272 | ءالوالو عرورلاساصخخ ناييالا ماب نيللي لري ل وفعلا نم انام جرزكسالذ
 ىا ةملكي زهق دو 1 يضفي رن بازعلات "0 َنتنمومْز ضو الضل ا ا 8ع ها وعر مصور عز كل * |. ”ّل. رصأأ- تح مماحا ءا بانطاللافغا رءالو قوم ا عرابسا ب اب ىف ةوراو هي ا ثيداعالا

 ' عر» نكي دق والا نان رك َ و ود ع ايفن باو دعواموب ٌمقلعت لوقلا سوارملاو لوقلا عبو مدل تكافل طرف كفا دا لااا هاد ل 0
 ىلعممنلاب ك] :يقاعلان نييلانيدلا ىا يملا وحلا عع ] مب قلو لعلك ف ةءايبنا قولد داس اغار
 | : م 0 ص 3 9 ني 7 'س 7 الاكل 0 يرونش نم اسئايو ةءباسلا روف ا

 ةضلا موساالوقوملا وسال كد لاقف ىعلا همجلاوقولابالاةمامهل بوم افكلا| . | بو مرسم ليتل رتا علو سو فار ىلا هايلاند
 ومحل لمع تا رد ناري رداول و ءايل نيبو ابنيبتينل ليهستو نيتزيهلاقيقحتا د ءاعّزلا طابو ل ماع اب لا فدو ارم ملاذا ى دنا جيف 1 ا“ علا لا قش ديعسالاو درجت مذ لاقد نونم إل مب ب مب لوقلا كربه لاك د ةدانقرلاق مم
 ا تل 1 حر 2 20١ م 5 710 1 1" ىلا | عب رو ل“ »باب ز و رارططلا تءوم/ ناو مر عر صر ووعسع زب |
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 دين 0 ناك دونب داريز د ناداطو نوع رت نإ هيزحاو ةنزح نم لعافلا مسا تف نهأ سا ل
 م ا ل 4 ا ها د ا اأ7آ2 د لى هل | لاس ل سا ىو نورت هما تااقد

 22 رص 001 201011017 2 2م: ج7 كيرف ع هر لارلو * ل تناول بنر ا. رنعيلا ةرع

 هن درحشم ال مهو اهوعاطأف 155 لد وأ انتقم ن 1ع ضو وسل: كلوي حن رانا راكر ضلال ذا سل ننال يفداك

 3 - س ا 5 ىلا ١ صر سر و يت 2 2 5 ندي . كاس ديس "و نوع قمار لا لمد نزاغا

 - اا ديس ركيمعر اذ هطاقنلاب تملعا ل ومد مبطآودووهرما بقا 00 رالي نارا
 9 7 م 53 5 ل هتيم هنااا نب (جوريف هع رفا وف لس «دوحسلاىفإ نم
 لال لهدم( عن لافأ ثلا نيع ةركوبنلرعر لاك با زعراسإ نوران والدال لخلاف ا قش او 1 0 يمد اشلاو ني روب ىا

 عضال و رولا نتنياعار كلذو.لمال ع فنا ئال دو نمي ل بيف اند شخير لا لاقر سما اد يبجف نالىا ا( نفني در ىشر يف هلل لب يك يرجي يعرج داوراحيجابإ ناك كلو هسا
 نررشلا مدل هلل درر هيثم وداني ماسبابعارفتراو لري اصرلا رنية تاداد كلذو (نفنيعر ىلا طل لبر اعاضن وكب هن وما ةباينلا ديف تمميف ا رلحل ورا ا«اباو م ايبا
 ل "ايا عوذد لام كرارللا ىف كلب 1ن ورعيلا)كيوقو كلل وقامت لعن (ياانال تاكل قلاوراشا لما تأرارلاهاكن رع ةأمام لك ذل ماظتاومد لاحت سا مالك ايلي داع دلما

 تس نول! نين ديلرظا لب يلا نوكز نا لود يتوق اء امرو طاق, عاب و عنا نووي السانك وعذ ةزما تاق اد طناف مالكلا سرعت نوع
 درك نماغراف ةديبصوبالاكو سابع باكر ج:نباو لاك ىدرازكئ دمى رس شل رعايا ذى داء ارسم غراف ل وف حليل نرايبلاوئف اعلا بايك نع اكل اان ثن رحل مو لال
 اند هربا كن ول كربا نوع تلا تبر/لاقد ناطيشلا ادا دروالو تفرقنا نمكساهاسابرل ف هلت يلا ليات لا عيبا يبطل كوذدرو نزيل اا ريحا
 0# 56 هذا جا ىلا لالا هءلا هن نه ىءداص !»اسببلا ب ىوااب تيشو ريفي ترصصخاو ككذل تو | ,رتك اف :لمكا شا تيلوث

 رق نه 2 2 7 ١ بيد سجيمسا



 ردح .٠

 ل ياس ا | نيبال لع قرح [ساظنلا نم ةريرج تاقيلك ءابلإ ىدعف حرصت عرفوا ىرهتلمل و كلسس :٠ حرفلا رش هدا نك دش م اينما نا رى ىرتنمل ف جلس مهم || رادلثلا نفع رى فاه
 !ءانليل ب نلعت يئس ولا نر وكل وق بد ناب الن االول اهب لوق تدباى) هوز ابباوجاربلف ع انطلل نالوا ملأ ف كل لكاس ولا كدا سوم لود وز يسرضلاذ ول بيبو | ىسوم
 هالو ن اراك ررييزلا اور ثيدعو كلذ ء اه متلك مول الاقو ولك امهسا نإ لانعلا نكئكو رواد ىلا ىف م مر مخ ملا حس ءابنبا ثايب ثريال هيت بقا ديلعل د مل او هلع
 ةفلت نينبلاو افرلاب تلقت لاقن كلر - ارسات اكن وك اما آو سوم تخ | مونلكو نات رع نب لبس جوزرسا نا ترشاا بعرس ىضر كرك اق 7 ريلطردلا دبع
 ةايتساابنلا عذاب يخل نارية اماىرن ل وكن اننم امل وق كس داقنغا مدارلاو رص نددوبر سالخا اسال ارل ف حل ىداص» مؤ يو كاس !ليقو لاق ادار يمل
 ءاضلا, صارت الاء اءاتلا لرتويارطل عر حي زول ىزا, زمك د ىرشلا رص 0 1211111010 0 و ةرفاكن بل مع ضري النو رما عما رب رولي( نلا_رلعو تيرم لبا نير يبل يصل نال صنم وفي شا ديلع مرني( نرالالسر ازا

 لشي 0 ا هءامح
 نمولرلا نا ىلا كلير اشاو اننملرل وف لكس نلالا» اريابقيف
 ءاطررنأك] 904! هنآبوىاهب بَل تومان ىافو نحئابمماودليقفلا نم تف 0.- ىواصا# ثيلكتلا لب! نبا صل انتر

 تاائاملايقمس الاطر وسوم تننا ترس ى كلما لم ترف و هلم نإ كا« تحاور ص صر 07 2-22 رج
 7 ها ل لدالول باوبو هللا رعوبنيدنصلله دينمومْلا نم َنْوكَتل نانكس ىاربصلابا ملف لع
 + و تلك للعام تلاقى ا كلما ىلا ل فضلا داررما تاق مل !لعانيلف يبلااف تدق كياواقنلا ترد ذرتاش الا نطور صبأ ىلا هني توصبف بخ ىللخت قح زل ىعتا يصوم يحتل وأ لبق او يلع

 كس فرس ل خلل
 / دز اوؤوتسلاهبا لاق را لرسخ للوقىاصم ا نادإب ناىودد
 انلوذامإر اق نوي انس اللل بو تددااغا تلاهن لايت وح رو صعاو
 دا ايقءلليلو مو لكي نوع يب لئاسمد امم اب تتقلب نيف اننا
 رن ىمجاف تمكنا سارإ ل ايفامررث تاو ساس امير

 ضاري نمزج هريقرناهفا نخل 0 نوركش ال مهؤاسدلتجا رسب نأ الامين نر 7

 ىرث ليقيرلذ هباريغ عضرم ى رش لوبق نم نانصنم ىا هما ىلا «در لبق ىل لبق نب
 مه وزج تراتيل 0 مله هتخاٌتلاَقف زجفحلا عضارملا نم ةلحاو

 ْ 1 "يهل راوب كيلا ب هيريمطت دترشو هع صا ةلمهوربغو ءاضرالا يمك هيفي 7
 نايتالئاملاوذاىاإ ادالباملوق نع اوباما ى ا تدجافلوقوأ 5 0 ل نب ىذا 8 5 هل .: 1
 لاق اهغ ل قاد كلير ل وف نتا ىرت ماو قوش 7 اذ نيللاةيدط جرلا ةيسطابغأب هلوبق نعميناجباو امم يرذ لبقف ماب تاغ تبحاف

-. 

 اميلا ع فرف ىنيقالىبج/ و واال ن بللا تيطحيرلا ييط أم ىلا تاق

 كا 2 رار ريب. اعدل نئنيح نرحل هئاقلب درفت نأ قت دو ىلادت لاق امككب تعور هعسف اهزثل رف ببسن ايد هيج تلافماازبإ لاو تمكن نس لرعف| 2322. 27م 1 9927277375777 را ل يس ني طبل تلا
 هر تابالل وق لس ىداصء الص شم ى رئي ءاياةغاغ سل كزط نارال نعول نهب 5 َنوَملَحَي"َل سانلا ىا عهد نحو ىلدرلا درب ذا َلعوَ
 امال ايتن خاوراتيدم لكل اهلا بيلعيرجباو .تهطفرا ىلآهرنعضكنأ هماةزطو هتذا

 ةاماىلا تلاقق بيرثالا ى رش مى ارشف متنا مام ل كال ى د
 مل هلل ايلف وروما (ىبعي و داداكاال عن بلا سيط حررلاريبيط

 اتزفاورلوق للم حزص» بووك يركز ريس ز كي ماظن طخ | 1 ا شلاح لذ 0000
 0 ما : !وانيف كترنرل اءارعشلا روس .نعتياوح قادت لاقامك ةنعىبرتن نوعو هب تاذىلإ

 رنللو عراضرالا ل كرجا زال عوزغات تاي اءانبا بارا لصاوو ايلبلو اسد درا غلب ىا )ئ ساو تلثوواةنس ن زالزوه يل ليال نيس كر نمره تنبأ ٠ 3 3 ةثءلم ً | ١ 0 50 يرو ا # اسعى”

 انتل ىرخ :اييزج امك كلن دوايدن ثعبب نا لبق نيرلا قاهقفاملِعَو :كحاملَح نيم
 ني لعلم هنع باغ نا,رعب نم ىهو نوعزف ةنيدم ةنيرملا يسوم لَحوو موشنال 2 12ه 8 مع ذي م2 لا

 ةىيئارسا ىا :تكيي نم نه نلبس نلحق نحف هلولبقلا نقد اهلا نَْع ب ” يمنا ب يه هاف 1 سر رورو ووو 7 طه ورتمسوو

 ل هدش اغا د ملوث دلل "بيلا ىف صال ربو د ىلرح ل
 انبوبجسهنعرفل اورعنكة ريغ عمترشاو ل قعلا امو علا يان سوم خب
 يوجد اوبوو ماكس رو لرتعاو ل ىرتساو لوف للم كرار
 مةهلش لام "ينس نالوا شسيل ادد

 اشتد قتل كسل ل وقل نلا بسإنملا خسر بج خب ل ش
 نا دم اناء قاب شن ئالرص ل ماقاى دمنا 77 سو 7 ا 0 يح شك نو يسحب م

 0 0 لا نادم اف نوع زيطم للا بطح لمعي يارس >لازعت طش ىأ و نع نمي له
 بنل ددسن الامل( 0 امرين جس للان 70 8 سمي د 7 دي ا
 200111101 كا تصارقل نول لاق هنا ليقف هليبس لَخ سوم هل لاقف ولع نم ىلا ىلع معيش نم

 نيةرازتامرا دبى ن ل نمور نافدتتدءاضأ ..ى ريب طلت شطبلاو وقل ريش, ناك نكي دود ىل ىو كوف كله هذا ن نابراونسالاشواوريث ببسا نرد يذل بتل ذك فقك؛ ثطلا» 23 مو ا ا :
 5 نر ءامداوهس ور .ربسللا وا عا ءارء اد نار( اع 2 4 - سس عسسل ١ دوديبتسح نا تاس سانا | ىضغولا نطرتالا لنرى انه َلَد لمرلاىهضدكتق دصق نكيدلو هن

 520 هلتقب يشل َتملَظقَتراهدان لا لالضالا نيب قيم هل لضم هدا نبال عَن
 كس تلت. | نحب تنميل نبال. فصتلل ى لكيت روق ومن هيرفكت رفا : , ودع قف ولتكب : وازلوراصعالات اقيللا 0 7-7 م 1 ١ 0 7-9772 7 70غ 17

 كرو رس فكرا انه رحب ن يزال - نور نوعا يبت وأ ناذ فمصعا ةرطغلاب قص كاهن يسارع نم هش بيعشءلب| عم عرب رة ريل 5. 5 مرو 9970 يد ل اش 1
 ليزا قدس اللتان هرم اا أد ا 0 انا 2 ١ اصق ع ب . 6 0 ١

 دار نبى( لاك دمنا تقولا كل ذو نيد لاوقو بسوء اتعلاو بوما نيل بشو كوليقلا تقولو 0لشس رص رمل سال ىلع نركب نوف اناس ناك لا يعمل ىلا ىو نرمي
 نو رلو ةلك دام هال سيئات ما كاس تاؤوس ببتر كدت ال فاو افاد بك ذاب و كر ار ناك
 ى دقي تملا ازببومو تيطقنم ينم تلد ةديكىثادلصاو يلع, اضقلا عدا ينع/نال شى دع ظاودك امل علمى ك0 رعرفل ان ابط ناكرو هسا هورع
 1 ! ساقتتس الاو بجاوومو ل اصلا د با سلسل الر قداطت نادت | باو حاضيالصاوو طبق 20و ا تيك اقي اهب او ادق نيد ءل قولد اسالا لم

 نون البكر انواسماشس/و ازاهلال كلا لو ايماسسم لاك ال عرفتم او سطع هظدامسو ناطي شبلي رذاكلا لكل مج ناد ناطييشم لرش و طل ص» نوما ت اسييسداربالا تانج
 نوت ا! نيم براق اك عتسا لركن لاو, نيمار” ندرك( ل ردي الزخم, لك مافن إسسق  هريرهت ثوب انجاسد اوعي نا زوجى عتسمنلا بملك دللي كارم,

0 

! 
 نانضم نزعل اللاوةردصماب نال ازيبر اشالكلماغا نكمل ف ةطلت لاا مرج 0 اهدوبلياخان سال يقو ندري رز وتس نرا ندرك( لف قولا

 ”وئاور افلاو ئاطيغتسا || لبعو 3 مولعت لم اخلاب ىف دابلاو مفطاع يفر افلا ما وكان لفل يف للبن أ لوقب هردقط رظن باوبج دوك لفدلوقو ارب مسدد قم ءلعتسا بلاى لا ىلإ ىنمصما وقل راششاو م 7



 | لفرز ا با مام ئوعضاور ضرما 7

 تا ير يك ادالام ن نازوكر .سضز "ثريعا .
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 رضلا نمالاعو ١ له الارجح واهل الاحلام الرب زوو نلت نر ىفو عيا يخذل بظلم ااغ يدل ىف عاف
 0 0 0 ا 0 نيللي لكلا اف

 0 5 ينشر ١ كيب دلتقت الر سال ل لاخر !لاقرم لي ذي ناس بلطي عما 5 01 رن

 0 لا شوفلي شله ديدف ليزا لع را در ل نيل ا سن ورنئا فاروق لس كي 0 ًرتبللٍ ف ؤرمتيلو لص |
 ل ل لا 0 كوشي رس 0م سل يردها قش ترن
 تت  0 90نارا دوو لاول داب لالالا كس ٠ نصصتلا [| / . ص وق نعبد يضف: ناو اراهوسبب لطم

 رسمالاب ير صتتسا - راس تت

 5 اوخلا 2 ليتل ةهج نم هلو 2غ201111 111 هيو كس ىداصا» بقاوعلا
 ا ينسوا ة زا طبق لهيك 0 0 سة َ

 8 ويت 5 راسي 1 انا درداشبتملول ووعسلاولاو كرارم ا 7
 هي ثيقتسمللاو ىدومل ةرجوم ا

 0000 نعوه ىلا شط نا دار صن منال ١ رولا مايريد واشتمل نم اك اناراهتارواشنلا مين 0

 0 0 مويلاو سم ١ 10 1 100 ب , واضيبلا |
 سناب 2

 .ىرثجب ءر|داراو 00 !مرواثتلاراتالابللا ف ورايد
 7 ناليرنا قسوم ه4 لاقأمل ب كيك

521 

 طنقلا عمشم م 0 هب شطبب هناآنأآق ثيفتسلا 0 نوال لتنال رول قياسا

 : هي دكإتل ! رميت و لا : 7
 5 2 و كر رو

 ؛ء 1 ب

 نع تب نايت امو ضردلا اديب رحت ن0 7-20 ادق ترزوي دب كيماوي لقيا

 يحبنا نوعؤرماف كلزب بخاف نوع للا قلط مانت نا لإ ليرئاهنإ نايل ترقل اال نيا بو نينا
 امها دريل ا يلا قاطناذ ئسوملتآقلاناملعف كذا ٠ 0 12 كرش هلل تسأل

 7 2 يا نمي ن وعرف لا نم موه حر اص دت لي هيلا قررطلااونخأ 7 اةرذ سرت 1 ا
 5 يد وعف مذ نمل 1س نا دا قرطلاونخافا 2

 اهو 2و دل ,رماللا ف 2 ب برقا قبرط نمد يشم قعوس 7 0 مك

 ب
 2 0 7217 ثءاسد ل١ لا 2 00

 7 0 نؤو2 65 هانيخ نمت ناتنيدلا نما ك كف 9 2 تل رم« زج لااا ناعد نت

 *نوعز موك َنْيْلَظلا موفْلا َنِم'ََترلاَ مظا نا مااكق نورؤاشي قروالم امل ن كرلد نضر ودازالب حرف تايقر :

 0 ع لا أيا هللا ثوخوا بلاطو ولبنان د و ل تاير
 اتالم وعم نم أ ةيا ريس بيتش ة يو وأب جي نمر اكلت ىو رص 0 نغ قو قح

 ب هصق < نال ىلا جمتوبسح- لج هاو و خلا 9 مل 1 3 ْْث ٍ ْن كءطسو 9 م

 عسا ديم هيج 5 ل مل
 | نيم رو ملوي هي قلن اقزنع اكلم يلامثلالسرأ «نانملو ميهاربإ نبا.( دل ىذام» نرتب لفل ارنا هلال

 ا بش لاش لمرف اديلاطسرلا طا أ رك در سالو ا |
 ايكاش 1 0 نب ريك تماس ردع حوامل لبص . .دلع| | نسب ناس ن وقس ىلا, امل 0

 هتيم :ىأبيذ ْ ٠ : اوبد نيد دايو روزيللا ةر
 ىأ 'وأمهل م

 5 : ىسوم لاق الا 5 م. ١ كردي اهفالاعرم ]وغلا ثزماغ ا م رعو

 فاو ةضف هاج نول موقس نم ءاللا نع امن انغا ناهنق نا دونت ترم هاوس ىا نا 0 01

 . و تومي اوعجيربىاغار 1 هرج فى مليا ١ بلاك قا 1 نلاببو م وغلا نال ةجبدالا

 دف قسمي درمان عاطلة كرمال لالا 0
 قف قس نامل ف واو ءأذا نعم.شو ربصي دلال نايؤشال ارب نسال ظنلالراملل ع نشب اوطت سا ناددزتن ع

 0 مت سوو ١ نع مييشاوماؤوصي ىل ىابرلا نيد سدي درطلادوزّلاو رج انغابامهانغ ا
 رحآرش نمل للا قارا نلت 25 سفن اةوتعالا حن د ىا قلرلا نو دسوق يقدم يق ردم سان تر
 همي ع ويحسم فيس 01 00
 0 . 7 0 يدم درت رم 1 تل رت ١مل ذا "بر لاك : 7 0 زالا بإب نسا ىعارلا 1 دو

 0000 ! قارب فاجوهو سمنلا| |”يلرافت لااا با ناك نايلي صرالاو
 7 2 0 دخل لاقفاول قم نجولزيذلاذ كلذرعاهبرأسف يف نادج تاتا( اذ 0 7 0 و

 عاملا لعيشوهوافا اجر (لاتافن قاب كوقجلازخا ضف كتم لن ارم ها 0 ل 13237 بنما سايل يوزع مخ مأوى اقام لقأ .ةيا بلل 0

 تا .اراجر للا تادفذو رطلازعشل وز مف 2 0 . بوالا 0 ىضقتل اا كسلا خانم انلر الور بلك

06 
 ورطلارعننإ .وةلخىشه اب لاق .هقأس فشكتذ ابهبوث برضت 0 0

 ظ انيوث يوضتا | قس ونال كرينلامالسلار يلع بيحيوشلعاس كيك روعسأاوبإ
 2 سول تناللو لق مرضا رقا ريسفل يفرمالا نع تاروظلا عب تادوضاا نان ديشماما وطير سل ل ىف الا, .رزرعم تار ل 0 الاقلاع دل
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 ل باتي ديس دوعفر يب ىنحملا ليقو سابع ن با نى دراذلديحوتلاب لشلا خردل ف /نوضضيي ءلوث لس لك سيلا رازإا هس ا سز
 مي تا ءاوقو يكلم ”ةقرافمو ضارعا مالسى الر اتم مالسمل و هلك ىداص# اع دان اان نولرتاو من وضيف هوتي »نكت كابتن وليل باتل( لنوم ن وبس ازلاك ولى فلوق وس ذو ملف علم نياك« لئن 0 را نوب ريو | (نليبالج لح قرع اسس انما نا ةريرج تاقييلع
 لاسم السلب كلذ يلو مالسلإ فاكلاءادتباذاجج عيال هذبب ل دسسا صامل ديد السال نفد ضاعن وا ةلراشس السرو هلل ءابود الب اقفال ىا ريكو ريشلا نمازم
 هداج افولا رضضامل ناكل ذو هاد ل زند ل يق لكس نارا بنبان نرخ كيل ايل هنركن يب نك شل هلع فم ةكراتلاو ابي اعناو يضل انرتلاا
 بليا ىو كيلع رولي نااالولو توم امنع عجل اقن نا رلى لو قداص كنا تعنى تاني اي لاققى اعتدس انعام ىلجراعا تمت الامال لقا لاقوروهيلعاشىلسم 0 لرع
 ءانيس لاا ديول * تسازعوا ةمالملاالول باند تربل ن ايار يت ن م + ريح نيد ناب تدلك قلو هسرشناو كو لوبد دشن ئرااد نازفلاعكنعارب كيرقالو اتلقل ىرعب ةضاضغ
 درر _  قاؤس(ةرم | |تاتانمبعو مشب بلطملاببعيشالا دل ىلعت يمان وس كو

 لنآ بل عررقتال ا تبان ىديتا كئارإو# هشس جرد:
 برأ يف انوش رص ىلا ىدستل ك ئاو يذلا هز نيميزلا تلق
 كامري ثلا نيل ع ةلالرلا كنب تملا وداد الإ نلت نملا ناب
 آلا هرئوررصلا حرس ني وبلا ا كى رشا ثنا مر و هش

 اننا لع نوهسلا عم حاجرلالاك ب بلاط أ كى عإرماظف كاد
 هس تازنادبا لرواد ىداضيبلا ف دريل نم بلاط ىلا كلن
 اب لاقو سو لع سلا ليصصسا لوس هءاجر طا ال ناذ بلاط ا
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 نااولاقو مل يف سلس ام تولادنع عززت اق نارك لو قال
 1! ثيتئانم نبل فون نين اماكن بشل ف تلزلسإلا سرسلا حبت
 انا ناختانللن حل لدار زك اقف ءالسلا و ةولصلا يلع ل

 اهلي لمملا ىلع مهربصباوريصاَم نيبأتكل اير امبإب ٍنيتَرَم مهرج نو وكيل وأ نيرحوم 2 0 ل ا
 هللا تمس ذا نو لصني م نوفق .لرق زر امو رحل ميلا ة سكاي ن هتف يو 90و
 م 4 2اس معا مح نلمس الإ ا ودعا وضرع|رافكلا نمو ذالاو مثشلا
 ل عه صرح ىف لسيف“ هيا قب لويفو غلا نمانموتلس ىل:كرأتم
 ماشي نم يمك هند |نكلو هتيا ص تبَبحأ نم" لن كل كدا سلط ىلإ ةمعنانإ ىلع

 ى انضر نمط كاعم ى رمل مست ناهد 3 ىآآة ذو اَنْ حلاع ىاملعأ وهو
 امن ليوا صلت لطَت اوغندا لاي قا ضعب لعرتعلرضحب نع نيوقاولا للا ةرآتالا ديف نونمأبءموةرجيل نركملوأقلاعت لاذ ةعوسبانم موت
 ترطب يرق نم انكلهأ كو قسلوتنار نأ( ومد” مهند نعل وان سعى ان ص
 واتوب ة رمل 1] يرعب نق ناشر واسعا اها فلا راو ينبع ى اجي

 هس انها ىف تعبت قحايلها ملظب ىنرقلا تلزم كير نمادو من نيراولا نحانكو هيضعب | 01 ا ل ل سل ىلا
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 نا ربان وفل جزع ضن طارح ورب
 نواس نر ل وردد نسر نمو حل يق انمار ين كتم
 جينس جإإ ماا ا بسلا بج لعاف ل يثو مل اانم؟ى ادانسسم الاف

 انتاج اكل نم تيا وفك ألا زاهي بل كت شمل
 2122 لدرقلن افا ايج ننفرد مارا تين نايم
 او اع لاقل نارك بدا بدا لبمل وو هس ىواص»» تب كت
 رق مانا لو مل وق كلش حرص »حان ريا بو و
 نم وطال وح راو سلعلاب ةرايعلا راما نيمو رافلل ل ككل
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 2 ترم م . ١ ك7 5 اياب 9 مضاف يبق بو يل وععملا ربل لوا يم [لعوااربسبز ىاث
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 وبدج سير رميه ون“ لد كلانا ءاورترحاي !نومخزب نيل مانمالو اك رع 10
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 ل / نع( كابعنبالاق»ارانجيد ءاشيا قلك لو ل ل لام ب كالا انو لهدا اد نقل

 ليو اذلا اع ا ىض راج نع اى هص اىرف هرازبإ اب انو هتلر لراصنالار ام

 ىداصلال اقدر" نو كورق تلر اقم راتخاو 7 امك ءاراتخ اور اكمل اوص
 فواد اما ناك وق جلع امريلعا ور الامان تلاز ٠ ذلك يقل 5 1717 5 : لئئاإرل لاق 3 ريلعر مل | لسكيت لوس لور اقل نلوزنو ةدينارطط سو هرمخملا نب هيلرلان ااملوزت ب

 ”/صصقلا ---- مضصر ا - مقلخ نما

 ضال اداص لح هلا ديحوتب ق نص َنمأو كونا نم بَ نما نوتكسبف
 ءاشدأو در اندم 9 عاش تام قا دو هننارعو نيجانلاو نيولشما نم رى 3

 ١ نعم نو 2 قادتو ملال ننس شى رايتنغلا قرا نيدرشملل مل ننام
 د نإ ووغورتكل نم موق : مهر و لص نيام ملتي كير ومهداعثا
 لونج "لاوامللا لو *ل1 قمح هلدوم”لا, 20 وهو ب نكلا نمىبّلسلاب

 ربحا ىلإ يارا هكم لهل لور وشنلاب هوما يش لك نفالا اضف
 يضر ي كرون النمل إهاداَ ع ملع هنا لج
 لق كار” نع نوعميزتةمتقت ءاهس كا ذو نوع “لف |:ةشييعلا هيف نوبلطتراهن
 0 رشا طوب كينان
 هديتنا كارلا ف .اطنلا نصديلع غنام 0 02 وضم لقا بلا نمي هر ويرتص وكمت

 ُنِماوعَبَسِلَو ليللىف هياكل 1070و رت يس وو
 هم دل م مكلحل و بسكل ايراقإلا ىف
 0-0 5 هنومعَرَت متن
 97 0701 درو سهل ماهر ةناهرحهل الفك ولأ امب مديلع هش
 ايفا ٍباَنعلضَو سحاب كراش "لدي ةيهلالا
 زيكا هل اوف ب نمل ةهلأ> ناو عنب لطوا نين 00

 اممالوأ ةعارجل بصل لف و أ يغاَوَم ٌنإاَمْزُو
 ليقوةوفع ليقو نوب وو نوحبس ليق مذ ةيدعت بة ردات اوم
 رطب مرد لالا ةزكب د لاو ١ نب نم نورمؤلا و 2 ةاركذ اكل ذريغ
 ناب يحل اَراَنلا لآل نم هَ 00في او كلنب هَنْيِجِرْْلا ثيل شان
 نحاول ف لقت نأ ى ين ولانه كابن . 031 )ردت َنَستاَل و هلدا تعط ىف قف
 و ادلع رضا ف دارقلا بلطت كلون هلدا لس 22ج مصل سأل
 ندافع لالا ىلا سوي ترم قل هللا

 سد

 دا ثرمملا نفر امين لتر اىارلوق حلل ىداضبم كس اما جفتالوىاعت لاق كل ذلو يتلا بجد
 لل 0 قصرالالاثربز نب 1 لموبد رم لباسلاي
 اداايبز بلبيس اهلا صاسرل اذ اين اكو اي ايام هوو سانلاب تلت
 اكدر ليس اواو لانا ديم ل ليوم للوقالاو لاوف اذاعي ىف يلم لاهتمام ربط ل رفا
 رار اًلضتر ضلع ا ىل

 !نانابابز نكل وبزلاد ام يايلاو
 21 م و فيتم : 1 للا ان لئارط

 0 لقا نعيزأل»
 هللا قرطتل ء رص ىرثعو دع ارزلاو ةرايتلا بسس اهلل مجرب

 مكايتف !ر اني ةردصما. كلاش راك عض قولا يا اناا رصامم» ْ

 <: ف»زقرماملاو ىدلا هيرب لا ثاثلاب لوعفللاعقروم عت 00
 عييعت عل إن اراتو وقل نايم ةرو كانا هلال 4

 8 رافال كس اهتم : 2 ناحل تهاني 59 00

 ننارقي.ءانلا لي رك لكر لع اياد ط نعال ل
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 ا اصل للوطن 00 وتمام سل لع 27 ّس | تشع د مقلا

 الز يماب تو ضغلا ىلا ل ولا فلز ناك الس ليلع نيل لمت

0 ْ 

 دل وأ الدايم
 هتفاابلا بلستمالأب نيقتماو مالك عادلا رك نال احل ف نسل | وول

 ا ا
 هب | مآاقنر رك نيل 7 تمد س٠ ايلا تول / خرب نم

 ريال وص لظرو اند لوكا بص ال رحم لخ ايو نم نوي نا زكل قذر
 ياما وي ردي نينا وغرق ز وناسي زير ندري! لاضالا ندي ناز
 فوزه ل وفم ا نإ ىلا ةراشإ قولك ى ا لوث جن جرم ب | عطب سعت

 عضرتمموةباوج ناكل لأ معب لاو ةآاورج ن |كلريطب لا 95 وعلل
 كثيانريموق باج نيعوره'تناهجو شرق ودمي تل ارب ميرا رب مالك
 -1 يمل ءءاتخاد ةداتكو ركن كس ددادل لوسلائيشلا تاس

 ءسرم لكن يلوق تل لابرهتاىطاذللمجر هموقل يارب لقة لج ناك
 كام نا وذي ال اتخذ 6 بكى ا باكل وفم

3 9 

1 

3 
7 

 اين نإب ولصيش راش يورقو رار ار تف تعدوا نييتصقلا نت ىل لوك لش
1110 

 مدد ال سوبا ن مدا باها, انب ناسللاو ميعشو ةزطيرق هاءايل باو يلد
 قةولخارج ناضالا كر ل يارا مالل_يضلاو يلا ايبنرقابلاومدقلا

 اوتورلاكر ب ىذلا عر رلا لحنا ب زر ثيرإ لا كا باو اذ ؤل !او هم فد الاقي
 : ا و
 ارصالا ربو مل ارورلاسيلاو ديعوتلار ل: ميو ل قلق ا هلا كدي نيك لوق
 يقل وق تللىواصا» ل ب(نعابضمتك هنيالوابإ 1 ببي ثالثا
 ضرس داو عوق وريف ولا اف بس لحال ويرلو |, لطوب فيلكو ريعل

 م ال 0
 ى هيلع طلو ايبوغوراهلاو تابئلا سب اسلا سلا كاي لت
 روق للال» اور يع نوطحس شالا ة شل قيد الرق 00
 ايل ا ثعبلاى رتل لوقي نار دريس سل. أن يما اويل ت

 امتداعالعدقي ارباب ءاشنا لعق نض تانسآكلا عيكس ا اشنا فيل
 لمالاٍة از قف ى ات سدا ساريا نك ادب ثيل ار طظن اذ ل وق هل ىداس »
 هنرط) أدب ىفوةداهالادنعورمضاو ناك اد بيضي اقشيتت ديلا نع
 رو ال الا دالو اعنلا سا لاق شه ةراعالادلع هل اندر
 يالا ال لو هديعي لاق مس 1ىئربي اقف ءديلاميلا نسق جرجا
 ثم ايئاثماشنالامثع» راما اء اوبب تلاث كس اوت س!ىاارتسردبلال ون
 ه ريحا لقا وتر اراورلعو يرد لامك عاسان بزي عقل تس ام لاف
 !اهبجماتتلاو واع رك أغنى مسيربلا نا ىلع للتنقل
 ررفىرإ ن يشلاىب فلابئاام وق كلش عر ىرخا ةأشنو لسد ةاشناولا

 بلمس نيئايلل لإ يف نم يشل نواس عي صقو اوف نزول عشك ياو
 انياسعب فلاو نيل ل هاشناورظ ديا وي هما رقى ار صقو ام وق تلك
 ”بيطق ىف زكن يشل ابد ةروباو يثور /نوقاهلاو ةزب لبث وورم
 :لللاكهف دطو ريق اه شك سقي هيثم !لوضس ديت ماشي نبل وث حلك
 ”راثابب ناكر ةرصبلاب الوز به ك الف قتوفيلاب لكاقلا لرقلر هسا فى

 اة جاهدا كلا زو ايبانممكنرمشل الر يسلاو ضرألا| تمتاز افرق

 املخ بنون ل ىاص»ئ علالا ردز نتن ليغ دطءاز/ لال عر الا ناز ىاواقثا تالق اأو
 : ا ل

 ( علا صدا مانعنل ل ان اعف لدن مالا لتقنين سعال انؤم
 موق, موربتلا هعل اذ ثبما اهون ناف ننزل ميل ل وقيا شان كم السمالا دلك ل غد مدع لع يلع ل لص يلش#.للاوزن هزيل و ىف اكابوداصلا/لإقو عر- دتسلاب بديلا ني ماعلا ب بصنملا نب
 اخ تنفس فن ريف سلق رخقحرشع تسل يو ىداصامادد نثر ليتم قاف خت اوك" طاعا كس اد تاليف هل ظفار س ننال ماله علب لهوا تازوما ريض ليال
 "1 :رك لغالاذارا. اذكى ا طام اذه( نافيطل احبت نىوزارلالقا ل اةراش طرا يف اطل قلد
 اقلاورع ناكني خمر دجو نيت نافوحللاو حب حروف شاع ارعالا ةدوسفووحسلاوب لاق كاد امل وق تل كرام مدت

 9 , ص
 ملوث تلش لويز جس ايلا يف سالو مازعسر شلل انو ب

 0 ل الايثرلا اي نماوستو ًاعوقو نقف رع لاا لى عاملا ةخيصو تايقلام يا رزم اوسع ىاوآق شي نماوستي كو أو تل ىداسص ولحن و
 ول ءلوقلحرراشلا يل اراشا اك ليت ناك نال اقتلا جرم تارغلا عرادنتا نايبورصقللاو رايس ىف برا بق سيو رانا لب نع / وكم يدل 7 8 ,رعل وو يعل يإعإ

 لح 0 1
 53 و

 ا ل1 ام ولت وفاق, اال ميق ب اج نايماغ ل وق حسظسصل بع نزع اىرمزلا لوقف ب امهتش الل اهم,
 نلاناشان ال يدانصل يرابكن دن اد مالكا داربلا سس نمولا تحليلا نس رفا وما تباةنيبلا نلا

 نكاد اا احا نين
 نيالا حنس '

 بعلاو نزف لرب اتالم اللي لش اين! ناري نسب مافن

 ثناي مامر ماس فوالو انس تان اص ول فصنا_.دذ نيعبسكين مذ اكوتنيطسل لراس  :رلوق كلان الجن
 ىف ثمل و نيج )سار لع ثدب سمير افلا ركن اكاتاسل لاقوة خس رملاو نيس

 1 نمنح نب رهن لقرب
 هوي لقمر البتاو ةليبساوعتا نينم ملا مهل قب جرا مقامها
 نيلحفلا ىف ماللق ريبوت لاوس دا ىلع نووبنكي ع نوري! 6امعدجقلا هوني:

 وا ةنسروترااعو يق ىلإ انَلَسَر | نفلو عفرلا نون وواولامهلع اف فزحو ميقمالا
 انوا رخل كوذكك هنن ليحوأ ( | معينا نيل جنس أ جلف تبل زنكأ

 مآ يل ا 0 001117 هاد م دراارع سوم .6 2

 با واح ىا ةنيجلاو ن رشم حنو ظ مهول ةرففرمه”لعو مدرب طريذكلا ولما ىا
 اويصعررا سأنلا نم مرعب نمد نيا ةربعياهتلعجو اذ ىماونكنيزلا ىا فَ
 لاذ ةاراركذاو سالك يتحفكاوا ةنس نيتتس ناؤوطلا رعب مو شاعورمبلسر

 887 مانرضل لارج نريد ناسك تركن طب ةعاؤ ان 105 هتلاو ورق
 نيرو مقنع 3ث وا كريغى اول نو: نق لست اين! ريغ ندريخلا 9

 وهقيالأةُزُِم مالوش نو ونمو بكت قالا نهد ءاورش أت و“لاناأب

 | او9نوقجت يلمس كو لبعاو هنمكوبلطا َقرَزلا انساتا مكقزرب نأ
 هل لولا قعاوو لبق نم كلب نعم |ب نك رقك كم له اي نوب نكت ا
 لاحت لاذو يلع هللا لص ىلا يلست نيتصقلا نيته نيبلا لبالا هيما مبا
 ادب متفق رق الروا مغبقالا هما قرب ياوطن تلو, وري دكوأ قف
 .|قاخلا نمر كنا كل 5تاروأ سب ابكقلخلا ى ايار وهن ازتبا مهقلخج ىإ ذعفنأ باو

 نيو ورظلاذ ضر كلا ىف اورإس لق نقلا ن وركست فيكذ هيي رش لكننا ةلوالا
 هتلر نيغلا نوكس عمار طقوم لرجل ةاقتلا قش هنا منا زكلب ناك ماى
 ب نحيا حلاو ديلا نمو هّريِق اش مك لع

 10-3 فس

 2 0 لا 7 00 3 2

 1و نهر اشن نممجرو بيزعت ذي نم ب نعيد
 - هه : و

 2 امو نودرتم نوبل انهف مقوم انا ٍضْرالا ىف ككأر دا نعوكبر نيب نأ
 ادعرموكو فيينا و نعوكعنمم لو نو ريغ ى اذا نَودَنيملاَموهنون وهال ى ا 5 _ و لا .٠ 00 رمي 7س ا ل ماو”

 5 قنح ىاُم 4 2 ”انأء|ثعبل ونارقلاىاهئأق و لات يابا وك“ 94 3 "أ ثيحئص

 ان 15/7ب9 بوب ن ماض مهاوإ حصقف لآ ةنلاملؤم غل بنعم كو
 مث 9

 تسل اعبداسيتلا مج امتهيضي لاو ضرالاب در /ن 1 !كلزبراشإ ابن

 تيرس اريلا بازعلا نضيف وفن ىلا عينا تأض او ءازجاو ثعبلا كر

 انطمقو رايشاى اروعصلا,ل وام زلاوورفلا ية موقل باطخ انجاب نال نصي لال كو روخ فرست ا ورايسلا ىف الو لضرالافانر لبق لعلا تو
 تلا سا تم سالب ملام نوط لوس اب راد ءارب/ مرق ارب نكي ,

 اءنمتهاروظرىب اوانع كلل وب اجا !وراهصلا كلذ ىل تلو راهللا نانردبي نير قلاوا لتقل



 ودل تيا ملول هس ىداص , ولعفا ل 2707و لم ات لم انامل ةراشاورلطعفىلاوو نيرمالا دعإ لع ايرثالا 00-2 لا انب لا ورقر حد رأوا 6
 تسبب ذو تفل سا دانلا عدمت لاي ت دامب فال هم ابرك انغيإ هاما ا منارات مهول فعرض لس اب ناخد انبدعا فتش ل م ويلا أذ ىف د

 لوصوم اهيا دعا مو كال هلب ام ىف ا ام هك لب ءاقنالاوراغالل ارانب » لم 6001 تقرت نبك 7 00 ءاريسس سن ىف مل وك هلم لئ»ء افا مضاد لكدابببابد بلا

 27 5 ةءارق | ةرومر يكاد ن اشلوعشمان اواو لو الا لوعفلاوجو فو ذر اىلاو ىزلا حم

 ندولي و راعفتسا ةروملا لالا او هربت ىذلا
 1 : فات نادال فص شنت لاو هؤلابم 8 موملار رض تلت

 ووينعلا ١

 يا مالسوا دب يلعاهلعج نب اهيف هوف لة ىتلاذإتلا َنيهللةمجت 0 _ ةوزحو أ ول اوك

 بوفاهناكم ضو انوه ادا ظعوم فيت ة ميو دالإنم هناغاىاكلذَ كلذ
 مَ ممصاربالةوامي نوع: لايم هنكلدو هللابستز ة رصد نويزلووزب سنان

 :تييصتلا ةءارق ىلعو نارا و 1 000 'هلبعت نول نود نعام

 م رضع فدي د قل مو 2 قم داع لد دأ .ىأو ىنعلا مأكول لوعفم
 | مكريصم وطور و ةداقلاٌ بتال علي د ض مجول ضعب نعي دال نم ةداقأ يضحي

 اجأ كااه رخاراو فوط مهانانق رص ة]نموابنم نيام نين نفك مورا
 جاوس نمهجأهو موقرجتو "و ىناؤرتا ثيح ىلا ىف ىف هم ]مهاب

 وقح ليعأساسبلهوو ينص ىف وبصل كل 0 01 5 00
 نعمك تيرذ نمو ةأرأسيءايبتل و 7

 لكىف نسل ءازشل وهون للا فرجا هنأ نإرفلاوروزلاو ليجالاوة 0-0 00
 لقد طور ذا اعلا داج للا عوار بازلا0 نبض نو رتل فو نايدل لها
 نيدضولا ىفنييجولا ىلع رغيف للا شداو ةينآذل ليست هرراترنمملا قيقحتب كك مسوق
 000 ظ ني نيافة ةرسأو 0 0-5
 شارلا كرت كيرب نمي رش /.كلعغب ةرام قرط ةلِييَسلا نوعطتتو لاَ اسر نوت

 وب سس وما 0 اك ا

 لزانبازعلا ناو كلذ جابقتسا ف مناقرشلا نمت د
0 5 9 
 يلعب بوقحإو قأكسأب( مرش مهر المد تاج أدهش يسيل كب

 اف نررفاكج نيولظأو ابله تاو ايزو يزف |ويله لها ولم نال
 : . فارنإ نم 72 ىو

 نزح 5 يلو باندللف نيفايلا نب اق !نيمتناكذ هنااا

 قوملع فمه الع فاخ فاضل ةوص ىفهوجرلا نسحب لص اعرذدق قاض مياس

 1و7 21111111111010
 رانلا ع تدمر الا دارسد ىف ساب كم ىل ىاابن الص ناب ىا ضو رءاغنا
 تا سادات أو عم لك, 0 ل أب رو عود |عتو

 ماع مك لباب ةكئاطلارماف هسا ء اهو ظفا باج اذ ْ

 ج ] نيصاعلا نين ِيفمْلا وول لعب انما لازنا ىف ىلوقويقحتب
6 

 ظ ىاةو وم بصل ن* در قلع ل ةددج / ا ةووموزن ىأ عر وم اناو) هوم ذك 1 ىذلانارممقتل ادل اي امم

  ةرومع او هسساةدو'ىبى 1 ممن ًادتجرت تن اكو وه عفر نم رينا نود نموت ىلا شلاو نسال ارص اول دعتم ان ذ ع او م لوعفم ان اثواو ها | لعكرر ىلاغلا و أي

 ظ 2 0 ارأ ذ انتا ببسورا ا ل والا نمبف اضمر قل ناز /ةلنيتا يد دصم ا لج وقرأ الار اب دارا لوعغم ناك بص
 لو هقلابم ةدولاوب وذ اجلا سغ «لب ددقيال كازوكد ةددم نر

 2 0 دور وبادرل اورق ل والا جولا ىف مام ىلع اقوذوب يلا كوكي ب صن
 و مش بضل هوو سصْني ءولاورماع ناو اندر و ةنونمر ةدوع

 1 م ةندق ابو بضل مق عر لاف 7و ةنومر قدوم صني صفو

 نان اف اال فلايلا لع اين اثالو عظم لبن اوجو ثل انج واشيك

 "”فاصا تترفو ر اسيل و 7 هد عر دل مم اع نكل نو رلصا ترن

 اذا عما كم 0 ةءارق 20 قءاناو نزتلا مو

 1 ا را 0 أو ة:0ك 0

 لددقي ال كاز و ةووم عفر ريد لع ةروم اناثوا لذ انت |ببسا ى

 رتاكاكذلا نا ف (نولينل لوعغمل قو دذلابم دولا ا
 نالناو قوبل اي اي ا قدص لأ و هع س 0

 ماك د ىلارجاب ل! لاقد لو ن العد ىلع فتلا بيو با ذ لب انموم

 ناراب يثا نياوجو مل 8 و شم ىداص» ول مالك نم نا وتل لصكو ولف ميامي
 جاد ذزكرر انلاوكار نيب سس نيل داود ت شكلا ىف ل 0 اا ا
 ثيقولاىارلوت حكم نيلال» ةراسةءزم اطول و ماشلاىلا نإ اربلاو اومورم | اتجس
 لاا يلا عا ل دف 0

 ني بهتان د
 ميا ا 0
 0 ادعبرلوث 4للس 14 ص 0 0

 ايشرلا رجالا قصرا لان نا لك لاسر يف ايئادلا ىف 0
 0 تكرار

 يااا 00 رارغعاد ةريطلا ءرذلاو م اوال دل لاء اطغاب اينرلا ىف اني
 2 | و ا” لارخ أ ىلا مكس يلع طا لصرلم ةولصلاوانشلاو يلا للا

 عم شم انما رعب 01000 ءطاوللا ىبو عقلا ىف ولايلا ةلعشلا ب
 1 0 اهب هوست 0 اهب نأ وسلك ذاكر 0
 0 0 نو وم ريغان ب لوا ناب اصا كبف هوت لس

 0 رو هله لب ب درا سا مال هلع ضرما

 0 ارثعلامل و م لكل سماك مايفاوماد امونار ما

 انأكلارعلا وف دكت لا ىلا نياك با دس ىزل
 .ءانفلاوارا ليقو قالا و م ايل! بعل ا
 0 كك تو لع كم السن شدادبع نأ
 7 ةلش لانا اما فيو لم 1 11
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 0 طولموق او رزتاو تييطلا ةيرزلاب |

 0 علل نيالا شتا ءللو

 مة مصل تماصن ول فاي ملا تدق د انشا لالالا
 "١و :راسملا جاع ىو الا ىف 27 0 ل ىواص »م كلذ سبيس

 بئانلا نا ىلا ةراشا ةءاسملا تءايم ملقا 0 اسقيواق ي
 ”قءابلا نا ىلا ةراشا روج قو الا نت ف طخ او ردصعملا ثيل ولا نغ
 2 0 ب
 هازعم عري زلافالا و الصاج يضلاردص لوو مير قانم ىا لالا كلو
 0 |ىقذ ةوَعلا وق اطلإ
 ماريد در اغب قاض هس اعدذ مب /قاضد وو هلل لب ابتلع قا
 كاطل ار قن نم ةدابع عرارزلا» ردلا يي أولجت و مق اط هسا عدذد
 الا لان رعارذ تملا اذا لجرلا هر لصصانإو (قيطسيراكا لا عير ذل بحر اولاق
 كلابيزيشل لع بنو مد ةردقلا» ال لثم بكف برضن عررذلا صقلا لاني
 حبوا ل مب ةجاعالف قارتالاب رب اعرب لوا فيس ىاووكش اول 8

 كلاثلاو ايو انا ةيئاشلا و يف ارميا مدع ىلو الا 0 زو تايآلابإ ىو ةس هور هاي

 برشعلاو لغنلا نم مورلا اهيا هنو اري [ ريثرو لدار يرلا ثس ؤو تّفَط لسا ءرانلا تدل اقي تدب فالك ابرك

 مل أ عىل لك امجد م لع ما
 الاب مام ةراغب فلذلك دق داملا شالا زالغا كابالا تاكا اذن ماع ةراشبلا مدقف رض تقدس ة جرو بضخل لا! كلب الإ اذ الاد هصرلارلا ةر اشملا ين 3 ل
 مو ل اصلا دابعلا نأ كرالا

 ثيررم ىلع لل ادلا نارك لع نك يعن ذ | ىلع مب رس

 لل بسير مارصاب ا ل يتابع زوو الة كلل رشا ف تناكعس نير اغلا همت ناك و لما ل لاقد باذع 2



 ايي خا لاق دل لا اهنم فضا هب يعشمب افا نيدم ىلا ممل و" للسس ووعسلا ولام ةيرقلا نيتيسسا انس عيلسس ف“ سس بارع نع اجئالا وم فيتا و صن ف انورماع يبا هور بل دي ضشلاب لو هلع
 مس 0 لال تا ماوس نادال لاا مو لول قنا عب رخو مترك ذ ةثسياطولو ميقارباو حروف ص ىف الغم

 0 ى رف سانلانئباورن ملة اان لسه دونو بهاد ميما مقوطل مقدم ليش مرلا فاضالا ا فر ف مب نوف ا
 الوق كم » لاوتالا نوف نم عفش امو هوعق ل لسزالا مويلاا وجر او ووعسلا ىلإ ىف فرقا قعباجرفاليقو بعسل م انتم ببسما مذا هاوث ب رت اولعفا ىدًاضيبلا ل ؛ ا مويلارجراو ملوق حلكتس لك
 لاا ين ءهتجةرفءاضنلاو هدر لاو دافعا لثد رقصت دل زم ب بيرل دانا بنطلونات

 تي ع لفرالا تلز يلص لكرت نأ ليد ناببس/ لبا لع عي يياز وكرانلق ةرصاد صققلاو ةكدل ظافرد 4 لاقد ةنجرلا مة فاق ف ارعالاؤ هانب, لاق ليك اف م1 فيحرلا متتذغاف ملوك الس ىداص»»

 /زته > /  ةيداملتا ١ لم جتنا باي غلا وق تضر ل ي
2 7255 

 كب ماا كلها فيفخت اوريرشتلاب كل جيم نإ نزلو فنلوأذ هير لسيما تنيدلا يفدادوب دوت ب تار لو هل رين يت اق ايلا راغا

 ظوروعسلاولا/ديرلد تافاذ 0 نم اف لو

 قينملنلس او نوربد سنويا نام ةرهأ كييبكُي كاد |, دعو ايلدا مانصالازئا ملا ربشيو[ت مبلل غلق هلل

 داأانكلها:نيتيم بكرا لكننا : 0نلرفجد مراد قبح اققريرشلا ةلزلزلا ا 7 10

 0 نب حبتسم 0 اونا لميس ليسا نه لصف ىو علا رفكلان موب عآنطيشلا ل 0

 0 0 2 رملاوبمو ءلوق نيو ملل

 ماع فر يتلا ايلا و ذكالل يق وفلارانناب نوع يرو هلل

 70 هر با اعقل كليب نطتاسىب نيب مل وق هلك

 الزل 04 «ءحاص مومو دوشو دوب موق مداد اعرل ولأ هيلث » خلنا الام

 وي اراوغن]ر لاو لال تسلا و ظننا يسلم ا أصل 9 ةللس لئ» م اشلاو

 ةذيفخلاو ديراب ذولا له لع ندع دلطهابصنو حارا نمت. تاهو د ل عر يو لراس
 |[فض اهي نوقف 6 ىزل سفلي نان انانعازجير ري 25 2 ا ل
 5 مةتريث د1 ١ ى»ايرصا لانك هريس م 0

 دو د 27 روض و رو ورب الب عر ِت افْسواوغن

 فلوس ةميقلا مونوه يوشخا تيا مويلااوجراو هللا و نبع وي 07 ماخأ 0 00 7 0 0
 1 سد 5م اولا ىف و رطمازب و ورل ديو و

 دانك لسفا ثلشملا سكب ىف نم بلال ةركوم لاس 6 نيف ضد 0 0 ا :

 نلوم قواسم نياكه نيترو ةليبقلاو نفع كوت ثؤرعلاب ل ملأو : أ , اب هديعالوقي هردق فو |ةراشا امو هلع 0 7 1

 2 26 22 د ركإلا دْلا م عل هسا و دلا حب 2

 تهل تملا لبق 0 ونام أهو نوح نورا نكل هاو رإ صرئوذ 4 2 1 1 ا

 يب فة نا قي امو ضر ايفو 1-1 7 طار نكس نود نم 0 درع نام فا

 هت لحن دوو طولووقك, ولو وقكرصح افا يوأع 20 ءايرصأس يلع انأسرا ننس 3 5 ا 44 0
 5 هدوم: تيبصلا , اوالاع و

 نور هوم وقل عانقرخا نحو ن2 نوراق علا افسح نول وو دوفل «ةحيصلا 00 0 مل ل 1 ل 0

0 

 372152317 تم تل اب مدس اقبل كااجلا ظفل نمل اهرورجلا و راجلا و سمبل حك
 داكن وم اش 21301596 نلك بنزيما, ءيف ليف ملم طي هل 0 1 ف فيلا توام لع 0

 م لئن ارعفن نو امانصاى اريل وانو دنيا نك نْلل لكم بنزل | :سنلاكةووامل يات رق,« اتش رن
 - 24 ك0 ةولصلا او قالغالا مد اكسو بادآلل ساد ماككالا نسي ب لهل لملم

 ارنعمف ني 20 سيب تيوب فعضاَنضواَآو يل ىو فن اديبت ني! فعمأب نرذأ نإ نب لا بيلا تدان لما لإق علب لك اببتماقا لكم واد هبا
 ب 9 0 11 د | وذيل هيلع رثاار ىلع اوناكامرجخو اطول وامن نإ راختلا هيلا ىبو اء لاو مر فك لع
 00 ]اهثريعلم كلذم تو نكد املياع عع مقتل مانسجلا كل نكأ دربإلو 5 7
 8 ا جولس 1 ]و ١

 مكلم ىفيرعلا وهو وت نه كريغ هي ود نم 0111000 وح نيئنلا قع لف ناب باوثلا 0 : 0 00
 ابمبفيىأ 6 يللا اد كنق 5 هال 2 رو .عنص ىف نويكحلا 0 ل القيام ست م مدل تل 3 نمشلا ل بطلا لا متل وفل ايقتم حروصنلا ب تساي رقم

 !لاقدارعبالا اتش 952[: ]اف ياض ضرر دوم ةاَقلَش نوربردملا يال 00 اخذ
 نال مالا دوش اسال نالباوصخ 6نينومل لعن قيد ىعدلالد يب 4 1 ا
 نارك و اور اسلاك دمروا واوراق ن وثوب وخان

 ةزشاٌن]:ةاضاوفاونإرفا نول نم كلَ 0 يل نيالا هاج ا سل 0 0
 14 هرياهنكضاوا ورا تل زلررشي فلسا ولا ل وق وجو مس يشم

 شا 2 ؟يلدأف هل كلذاهناش نى أع رشا ةمحفل 3 نبال قارا درمد لوقت بنس لاق قرس جا اذ لسيف نعاس

 «0؟97 | هاورول ب الاهشنا نشدد زم مرن اعلا اه ولج م ناو عسب ا نرمرتج
 31 ةرلصلا نايا اف را مادا ل وق لس لك اه وفر نسكن نطيل يرن
 أ ىرد اديس اونو كلر 1 ارح اك ذلو رسل وف لس ارو مادا, كتل ا 0 لاعاكيذسلا ل ايجاد ابلاغ لي
 ايو ضضشو نتنيكرشما كرما وراي اللا فيس برزع لاقف شا ليس ىز ائلا صو ثنا لوسر|ياولاق وكدا نورلا اذلا لاق عمايل مدي شلادنع يرد لضفا ةدابحا يا للم هيلعتا هسيشا لوس نا عسا
 121111111101 7 نعملا نلا ىو ريطك نبا لإق د داق يرن نبل ن ركيبمتلاا ب لقنرو ورشا داؤلاراتدااطلارمو فوم دوق لسفف ىرر كلو ةودزس لشن خلع ندرك لنا |
 أَن ةلرال تلذب ىكد نم, اذع هسادايلا نمار مل ف حسم مس يم اع اطلارث ا نير رلصما ربك طارذل و دوعسلا ىلا ةرابك فد ل الص يل لال بل لسا ل لا رجا قرلتلا |

 و اسبارخران ىرلوت مث حمم لجو امسا نسب ءاضقلاو فسخارمالا نادم نولي ادب لع فسخ ليوان ليش ةراججل يشن جرلا لذ ف ضل بيلا ىف و ىداضيمب جرطشا سا انذار اق هربنا ١

 بريم الف هلي اوبامب ىلا مك نا كيال اري رو : نم ال سا ابحي اغا ملأ كسب ىداص» لطرالا و لخروس الار املا روبرتو ب ليقو مالا هذب لع ادااجكر دات لو زارا ان اياد قل ةراج ىلع

 سةر ة سيلا ذغال ا ذاشب ةداتف لاب ىف برس هنرلاو ”وبشلا ءزدرلا بسس ن اذ نييعضرلا نيت ةاه انم الو ةعبشلا بتذهخ افو وج ةرومف مدقن و بلع ل ير تيضرتس اذن يلا كلل ىا ذبل و حول ىو اص » تلي ذلمب ني دل



 زايعلطل ارث ليو تاع اطلارثاس نعل ضف |هبن وك بسدسلا ىو 0 اهتعرجارناو ةولصلاملذلاب دارملا ليقورلا نوت شارل ذب ليتشم اربكن اكمل : لصلاذ تاعاطلا نمو ريف
 نان قعده سكا كهذا سد يطل 0 1

 نيالا, باتكلا سفتدستي تسلق ه هانز ذ نشا اركذال ل اقف ليلو عيجشلاب شارل ى تقول طار لد لات لو كس ابا فاس شا ديع نكن امنا در ليا ها
 ا نينا بازع نمر بالم ى فدل أر ناهس نكي نما نب ادد ,لا ىفدجا جرخ اد سالو نمل علا هالك ل 0 لا لمى لس نال سرج

 0 0 رضي ناالا
 ارازلو رشا 2 اهعا ركل خا الا ل اتم ءادرملا ىلا نك

 يمل را مايتم ىلا 8 هدم حل مصرس ١ رة لسا كار 00 هه: هه

 الك ايدلامشم ا نيد ىف ا كبو عدس ال هسا لا بءاتللا لب اولد اجيال درو ث

 0 ا ا ا
 0 ردىلا م 1م م داا

 ل ا 30 1 57 مو | | اوملظ نب ناب لد بنادي هلال اعوان ايهىتلاةلداجسملابىا

 11 لنك ل كا تلات 9 م 3م 0 نمل واو ةيزجملا .طمئولاوملسُي اوملسو حفيسلاب مثوداختي :زجلاباورقي نااواواوسراحن ربت
 زل رظو سك رار دود وهنا هَ

 0 ه2 لكربرشاب نوتمإلا] 3 هن لأ ك 1 هتكؤ أمس ئشبركوربلا ذا ةيزجلايرإقالا لبق
 ا را ىو او وديطم 0 نومي لن ولداو بلباو كاذؤمهوز لومهقدصت 2 و و 1 ةدمأ , 2277 7

 0 يت .١ ةرولل بكمل مزيت نيا ةاهيفو ةنردلامهل نا مكىا نإ قبول كي ر 77 7 هك س 2 م
 ناحل د 5و5 رااعو و ل 0222و لكس كنك نت سن ملص

 0/0 0 30ج يقأولاو تناك دولا ىل0نورِيلا لآ هروب
 0 0 ١ هلو دكا كانا ةريه لو فولفو 7 نالت هز اجا موو رد اج كس يلع د | لبو 3 22 _

 موا ذا ماو د صتالك ب !لباردعاب و لع ثلا
 رص و بوث دصت م الطاب ناك اك و 7 راو 1 1 ظ 0 0 دي نظفت نينمؤملا ىو نطل اب تنجى 1 انملا لءناىذلاب 0 | 0 ا ناد هوق دست مل الطاب ناك اثرطسرو هتلو لاب انمأ للا ليبكول الامتار قلاده دبلاى او نوط كش
 د 00 9 ةروسأاو 00 نورد | يلع 21 انك اول ومبلا ديرما درج دل 0 نول

 10 0 ل موهغمالو وبيلا تيالا 0 ةرتد ىو ردع قاتل | فوم نمةيا ترآ هل لع قو لضرب انى اه هر طاف بذل اير ايخالا ليست - 1

 06 م 00 | | مَلوأ ةيصعملالهارأنلا,يرازنارهظم 0و 7116 ءاهبأ مارلي واع
 ا لا قرا لقد ن 2

 ل ياللي شكا 00 أهل ءاضقنا ال ةرمتسم دراوبفاةب ل نإ فلا وأ مي | هيلع يلزم نأ كوبلط فدي
 رددوان اور ثتسمار تسربأر بس و (يداداس ن

 ل ا ا دو وق) :ظح لو رول بانكلا 12/53 ةز تايثلا نما فالف
 "لتاقم نع لن ا: سرعنل ااذب ىلع لذ سلو سال! رقيال الق ةار -

 0 6 ل ل مي سصس بيس سم1
 هللا 000 00 ا ظ 0 امم تكيلركن مول هللا نود نهري أر وهو لِ أياونمأ

 9 و د رمل ع دع اد دقل موظفو 2 7 م 0071
 0 50 0 00 لجا لولو با يكول لوني فكل اورآشا تي

6" 

 7 رينا نال كل هل انابا يمل مهج نايل أ ايدل 07 نمل تلد نفر هك تر ل و ىلعو غل الو اب هيلع لو لول لو هلك هةميج ناوايندلاو ِْر 7 1 . 2
 200 م هلك لا 000 6 2 0 | 0 بازجلا,لكوملا]و اقىاأيلالو وقل رأ دق و 7 7 #0 2 0 هر ارا 0 0 نهب لدا مشع هولا 7 زلط
 ا |بسك ل بطيلاب لع د وعشنلال مى" ا الاورجأبعنأب ةدابعلا يف يسيترضاا قا ىف اوقانبعات ىاياف ةعماو اوىضرأ 001 انمي نيل الوم ق.للا بي لجالاو موقتلا ىلاريمعطلا ارم دق 0

 فيرس هلع منا لاي اكل ق نسبا ا كن لثكب 0 ظ
 ال كو اص» ابنسوبل سال لا موي ب طيب غبن لاحلاد باذعلا نولهختس فيل اق نم' برجل بازل كل" اسم لل لو الصامت ل باذعلا نإ نونظيورمالا نو درعس ال ماد نبا ما ا ةدنان نال اكاد ردب 9

 00 0 ا ني ان رق ل اي لو نين رات
 0 راقد كات د اهن بللذ ىف تداهم [اقسباد ةدابكر و 0 ل ل ا ل 0 ريع ءايلابد وقلارمان لسارماع نيا ورك ناو درطىلا نونلاب مل وف علسلم ىذارإ »م مدقلا عل لايلع سددلاافدتالو قرف نعى زن رزان 7

 ع دا درا لوسر نو نيجمطما لاصار زفاف لا عدبماو ىضاوملا تارا لد اعتدنا اسر هله ا دو ا
 ىاياف لزق ىف ءاذلاو قالا حبرملعفلارىإب ضتسماف ند ربخ اذ ى ايلا و بع اف سار تمل غاب صنم ى ايا وأ ند ديعانن ىاي اذ ملوث 2 ل 0 ل

 7+ ند دبع ان ىاي اند عضوم قاض نا ى ا طرشلا نشأ



 اطر ا13 لكن ومت ناطو الا قراف 0 موو 7 ىرما تفز قارا تحل ساقو 0 هئاز ضنللل و هل
 مكرما يلا لاو نتف لاو اركب تبا مما لا لان ورافلل لاو لاعمال اوم يلاول ولع

 ب بولاق وغزل ف لذ
 |هسا»أ شاغل ةرارق ىف 4 7-0 َةروسألاو اولاىب < وتفيد نإ عب أ

 ين رايب امارات ا 0 ازرغيف هسااعامتا ضفازلا طقسا لعاباو ب
 لت عب نول قسرا جووجل وهاي ناك 00 ا ول ننال نام لوعغمةرؤف ةرعوم اءابلاب ىلوالا ةءارقل 3

 رن سارا ارب ز ىلد

 لخاابل هز بوس كك لكل باد نإ ع 1 / دبا نو شنل هريوت نول سيال قلك 3

 رسب ل ني 0 لاق يلا ورث اياك هل هرغال ىااهقزر لكل ل
 كاننمشلرل و عل ىواص, كفلاو ةراغلا» ناضالاالا ابين 6

 لك امته اري ني وض اوان كمىرلسءاؤعض فلز ىفوتيمل ضان
 اهتزريشامل ف لل ٠ ىزنا ءاس اًيشمرخدت ال وا ىداضعيم

 قتل ن زل رشا فيعشلاو لكوتلاو 0 ياو
 0 مما ضو نا نان ال غي ىلا عت ناحجس
 راو 70 بابس الاف ا 1
 لنا ىل ىإ ضرالاو تا | نوم ىد اص مستو هت

 ىززاؤشل يتلف اخرى بابل ف
 ل عطلاق شرالاو تااومسلا ف اجر اهلا مارق اب نازللار اربلاو ليبللا نعاشني
 لل نول لع نا سبا بلوق 0
 17 هوك عم اهبداشيب نب عيطوم رع هم اعلا عيت اجا ءاشي ند 4

 17 ارزرخ أ ءاشبب نمو | رلا نو 0 نيش
 رباب 11 اكو قنات يدنا 0

 بيرقوب درثأ مايد فصل هسا مصند مرد ىدل 106 سسإ هر نيا
 سى يضزرالجا ءاشيأرل ا 9و هرم ادزتسالا نم
 وبن 5 امتنا لع ٌصيقلاو رطملا نا ىلع ادصاو لع قيل زائرا هرعت
 ىبنا م ءاشي ننال مم اس )و ءاشيل نم عضوم رثعل حطو رانج نولي 0
 0 002 ا 00
 قدا نيناو فلو دسفال :رقاولو قفلالا لاسم 17

 ميلوع زق يشو عررو لع نر ا ريلاو بر نم عضوا اي لع لايك ىرفلا ىف و ابك ا
 ا 2 ي

 هرب ن وكر شل م ءادعا ىدبلا داب نورقل تنيح كلذ ىف رشق
 ,س ومالا رثارغلا فشل ناي رفح سل # | ةدش 71 (  بيطأ نم
 بعللاو لما عفيف باخ الاوبللا بعلو وبل الارل وف حلط ىداضب
 اال نسوق كا لاق: همام ين بلا
 واي رللزصتازي قو ثسلاوب بعللا و يالي لا, لاوتسالا رب لأ

 ب ريق وت و ووعسلا ىلا ىل لثمو ىوانعم امتفولا نع انو | ضف ائلا عنب د : رسل رج دارجالا فركب 0 وليئراوثلا نم ا
 عمل ل وراد جب نل سلو ثلا للا جزع فم 0 هنتوا مال يطا

0 0 

 ا للورإتلاب 0 نوعا توما ةقياَد يش
 ل هتيلعزو 9 ىلا دلة واو

 انهو ني يلا معين يف دواخل نيد رقم نب تيران نر اور نجلا نم
 ف ا راب نب ا
200 0 

 5 2 0 نكيمل نا ورجابملا
 فاس قر 0 ضل و تنلاقَح نشأ فكل ىاولأَس
 نم ءاشك نمل عسو قير عسب ه4 هللا كل نيمهرإقا سيد يحوتنتنوفرصُي دن و

 0 دلع لكي نر 5 اماقن نالوا لب هر قبر رويوأنأ ما وأب ع
 دب 00 :] نيل قييضتلاوطسبلا لحم
 هل لبوكيلع دبل توون يأ لق دينك شب في هلا 0 4

 ةرخلاروما مفاد 0 انك

0-0 

 اشار دامني سل فس 2و دلت كايف شوا 0 ا
 هيوراَدإف|ملعاينللا | 2 200 واواو تءاثلا ايلا تربلقف نايص
 ابمتلو م 11 للا در اني لعب ناكل أو رم ةرأو ا

 ا قت رلعلاز مولر ادوتلا نال ناو لع افق ولو ةوك نحو
 طب [اعم راوي فصو راصل لس ا ال انلاوبللااوراتخا

 ىلا لاقإ اويلراذان ملوث هليل كراري» ككذل سيو كلذ
 [ هليل د فوزهبل صا تلف الباف لو لص اب تاكا

 اة هانحم ردا نم حررشمو ب
 0 ا مال 7
 ا ”ىلث إل -قرغجإ قر وص سا رتلاوعدو ب داي برايارلاق ها

 كو 0
 اهولوبوردقم لاوس ب اوجدي ررتمءارل وق د مالا ىل ةرج اى بد مالا
 ايلات وغل دع ليل لون بياكل لات نرمي نبل
 ذو مس اولما وقل يعد هدي ديتمارل وق ةلك < بيطألا ىف خرم لش

 هيوؤئودو ملوي فوض روق هرملا مالاوزكيل ل اذ يف ةروسأملا ماللا تدلل ور ْ
 د

 ابعت ورغألالا لرش الا ىف مب رع او ال ئتحلاو كس م ال ايلعج ايي ماللا ركن ل ينو
 سوافلتو ل 1 هلع 0 ل
 هب لاك برع كانو و وعسل ولا رب نزول.

 أ عل الب دقة وادم

 7س
 .: ' داعي نيرفاملاى دا .يفناورير قتلا اريغتسمالا نال ريب موو لذ يف

 1“ لوتلا 07 00 1 أمتنا تاعاطلا مو ىلب 04 !اودب ام يينل»» لو ةلطل ل رم درعا نحس حيف | 0

 تن جيس ها يللا هل نيِصِلْخم هتئاا وحد
 ملي نويل هال قارب خيول يغشكيالوأ رش فور ةريغ دعم
 0 رق ف ومانصال ةدارع يعل ةجلبع وش لم هعنل ناب
 5 ::لب عج تااوملعياوريوإوأ كلذ :هقاع0نو "رمل فوس سيرت مارجللا

 22و دصل لاب رق متودايبسول ف2 نس سلا فلشختي ٌةأنموأارس
 9 رهط رس وربك رئابمذ يول دم
 ومو جى 4 لا 1 د بادكلاوا ىبنلاّقحلا بني واب كرشانأب

 قر حا 2 13 23
 يي كف اذنه نها نيا 30 وهو كلذ هيف هنيئا

 ,ةبهيإ حرض م1 1277| م1 2

 ّ اووعنأب نائم 0 2 هللا !انيلايسلا قرط يا داَنلمَس اعاظلاىا

 م اكنإلا 5اس ا لسا ياش فل ذكى ارو ث 6
 نتا مريد رولا ول و ءاث اهرلاو ةرشلا ف

 ىوبلا يلد اسجل ن | لاك سنا دارج اسيد اربياب دال اف زن تيكا رللد ارحل برهالا ل بت تل 00

 لاا بلط اداه [ذلاو لماع نب لسع لاو

 أل عل داس تالا

 م لم نعمل راج فرج رك را كال او افرت'ن وكس ناو اسس

 ٠ اسلاف انبجولو ل
 ك0 أرارقتسالا نم ارب .لا ثييت نمل اشلا ىلع اذكو , 0000 نايا طل لال ماطأ »لق ندم ظ

 الرع ارب لكن يملا ىلا لج ا وا د دوما دول و ا رو راسا 2000 مهبل
 هديكوتلل 10 ابرظارضلا م اهم رم الام اقاف د[ نينا عل أو منال

 نولي ىازاع تمقف اذاوريئال ترص ى
 لور



 اوبساؤسا علصا ار نا عل ب هزار ارسال م لس ىداص »نان 4 م لوارخ وتس سلا مورلا رسما وش جلس ض مم 39 95 م |[م|

 70 ا رب لووك بسال مرايا لو كس ىداس نيلالج لك تعم 2 انما سرب تاقيلع

 بانك ىراصنلاو باتل احلا نأ سبولاقو ناورشملا زف ول مورا تبلغ ب ان( بارو راف لورا ديل وري نيرلسملاو نيس اسوا رناكس راف ىل (ننالس راف بخت ا نووي
 اكواب اوديو ضنا 0 ووسع ل ةادلىل د تعده مي راف ليمورلا ترو ألا هب تل زف انيرناو مدرلال با نيرا ف لب داق لبا سمان رغ رظدقد نوما نرخ
 1 مان حباشلا ل وق نسنظوب ردي ملى ف ةرجبلا نم ةيتالا سلا ىف تش اكد يافا وق لان لوقا لير لقلت تنام زجل يفد ندالل يد تاعرؤأ ىبل يو ىف

 بار يزج بولا روت لولا دلمون ا واب دإلا# ةريرزلا لو هش جرام سن و لبث هسهوإلا هى رلان ',يلعو تمس زس ةرهجرك أ ماع تناك يناثلا دقاولا نال ضد ردي مهلدعوقد موي بارد دوق عر

 هكا بلر عبر (ر افلا عج, س وف سدافلال اتقلابأر باى ا سرفلاوزذ اب ئدابلاو ىل عش ليام لا ةريزجباب ةباكلا مورلا شاى تدرك لت مورلا ضال فص ةررب مل هر

 دوحسلاولا رب ثول غم جب نؤمن ليك وضل اردصلا يشار | هوطسسلا مم
 10 ظ

 مي نكاشبكا قتلو ل ف كس !سراذ لطعورلا نوبلغيم ا سف سا س ريو م سا * كرم ىلا مجم 21ه مو
 قطعا نشا لال »اير الا هاويخالبروأ | الكس ١ نوستو عسب داووتس# 0 ١ ور روس
 ديدان ب تزكتظررور الاف ضاع انما. محا نو ا
 ءاور يلو نينا جالا ل بجد ضاق شك لع ف يلا فأرجو تسوس سس يم

 كث رظق .رع ةاءابلعت لعالا, 1 هرامويمعاىف هريا'رف بلا ار ل 5 ا ا را 0 ويكاد يدع دحام سو وو دست هن

 داي ال تلخنكإ ةفو نرد هذخان يسب ساق مورلا 5:3 6رلا شرا تبلغ رك مكبلن نحن يإ لل اولقو كا نب ”كمرآفكمرفف نآتوالا نأربعي

 سرفلاوزغلابىدابلاو ناشيججااممِذ قتلا زباب سراذ ىلا هورلا سرا برقا ىاضرلا
 لصق وارضيبلاو ىرخبلا هرلذ نصير ؤسد يلع (لجونلا ىلا ب ابد

 مس ١٠8 و وهي - ٠ . هت 5 .٠ 57 5-5 رخال ص

 سدر وبلويرسوه أيا سراذ ةلغ يا لوعفلا لال يص)ا فيضاوملغ نسب نم هرل لوا ثو
 مل كو 1 !ساه _ٍ »و 2

 | ناك داتا ورك اذلور اقل 14 لب كلذ ناكذ اينىزرتلارلع
 اءانئاملط ل وقوم الب وادادوف «دسافلادوقعلاذاوج عب لالدتسألا مكلف

 ليعافوقاولا تناك اد بصري هبل والا ءاهملالا نم او هله 5 ريق ىادقم لعافلاو " .
 ا 00 0 ا معلا نيبادوف نانسي 7 ياش دلو نس ورك دال تان صدك دو سيم نعاازقا.لهتتال نم ةعباسلا نسل ف ناشمجلا انوا اعتلال شالثلا نيبادوه ردن عبق

 6 م 5 6 هم مس ماهم #7 اذ مس بو .

 يو قا لتر تدبير روت ررهالر هر وف هللسىدام سداد. | دل لمب نم وورلا لع لبق نم ى ندب نمو لبق نمرمتلا هر سرد مالا تبلغو لولا

 را اول هوس ادرس رار. كرا بعمويى يمتد ى هلام بئثؤلا ةبطقالوا سلة
 الامام و ءاضقو سام ابالا سيئازز نيبلاغدالوا ءلإ شربل وزن رب 8 و ةعوقو موب هياوملعو كل نياوجرف قو سرأو ىلع ”مهأيأ هاوعم

 للان باى لا براشاةآمورلا تبين انتم وو هلط كرار 51

 "دبا مرا تر قريب يظاقوا ا لاف ينال وميجتلا بلاذلاز يزعل اوهور انت نعرض كيف نيكونملا لع مهرصنب قرف عم بيف
 ابار هبال لاول فارع مو لص هن طفلا و ليمددس فر تلد ناناسو ةررقلارارلا رمافنا'باوب حاضلاو دلفلا رب حوووو يبوس" "ا د ا ا

 ايلي والا وااطا باس رفا رظرب هنا مل ي0 وق نوتتماق نولي مومن نق هات نولي كراكو ب06
 السار وير ٍكزائادرت رجب اوردر وشاب م ع و هور .مىرزل ا” عر م :ُ -.

 لوهان ىذرتلا يداك تلا فهد ل ]ون هلع ع١ انكازوهذ امام واؤ عوف رجالا نعمه و كلزيغو سرغلاو ءانبلاو تءارزلاو ةرايقلا منا هيشيأعم
 | سارع كلذد يعامل ناف لسمورنا ترب نا ليز تلامس »
 ليزئفايعسربا وري ربارق الد عدوي ناكل يقر لوا ءاقللا نر دن نسا
 هلق مورلا ن[ةتماورخضلاب ىو بافبعسو ماللاو نريلا ب ورلاهتسبلخ رصكاو

 جسر قلي تكدراتكى !ساّنلا ناب ناو ثعبلا نحب نادت: نع فت كا نا يمك لجو ا
 "2 ا رف علا ناس كاكا تنا ١١ ب دصاللا مع 2

 و ب لا ل مع عع ا يب
 2 1 ماا اهولرح ضال ا وراناَو وف ذادم وق 60 نشا و6 ملس معنكس مدرتلهإ ف ملام مري

 قالا رمد م امل ربو » ارك ياسا دان لا طهاطلا جاتا هرمل+ ءاوسو ”ىوراهكو اه وردع ءرزند اه ووعد سرغلا عرزللاه بلقو !للوفلادعورساربرعوى ا زعفلانتللا نسل ربل او "| كح 07 ل كر مو م22 122725 سرغلا نر زللا هلق
 0 0 ”ةيقاع نو مماسطلا منكم نولي مسن ن6 نحل و مرجريذبحجك لعاب ممل هن رامامت

 امري لها 9 تام اهيل ةداعا ملف هلل لل ةفاعريصن ىلع ناكم-أو قاع مفر ىلع ناكربخ هيقالا» وسالا شأت ىا وسلا َواَسا نا ل او 10 يرو. ام رات بسجل تا 2

 ا اي رزان! راع زئاوناإو ةةيرلبىانأ متم غلي
 كو نوط هن ةقلعما نبق اثلاداملبق اربح لعتال فناتسدااهيرصا| 5“ ةالر شل كن سم | ث ابل راو نوجا 6 مع نحب ماتت اني 7 53 5 05 0 72722 9 0277 يلوي د: و

 ميو ىقنلا نحب ما رعتسا ولكى ان حفلاو ضفاؤماطاهتس لب صن
 .رمارو(ضضالارثسموريغتلاو باقل فلا شساف ةراملل ضن باق دلرتتل وف هلم »بيلا نمو اولا ئيب اي ذلا تباشلا مالى لال وق تلكم جررسديلاماماوريبس نيلي د نامولدملا ناهينلا
 1 ةلطاوداص زل قت ل لات كوَففو ا تلرع لأ كام ل رالا عامان ايىاررقيلدلا ناكل و هلل

 1 ند بال نوماس ياغي ماسر نهد سافل
9 
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 رار بطإ ناك اريحا نى ذرتلاهاعلام هروب توم ةوزكل قوبلا

 : رقد يفعل تاس نار 1 3 مديد وري ندلف فو تس ةيئاثلار نولي نازك لولا مرعوروتبلا
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 فرفض نوقارلاو عفرلاب رتل اورتن باد فا اذ و[ن اكمل رف هطلسم «نايبلاجرور نه رصالا ياناس ارك وسال ثيتتيزروسلا وقود افك عنخ درا سافل عت السل لكك كوس واس
 نام الاى د لالخ خبصت ااءاواسوسلا كوغلااو اسائاتوزكررصل ان رولي اواو اسالارر صم وسلا رك ك0 ناك ىا قيوم نسل رينا اذلاو يبس اباماو ةلعلا البا ضا 0 لني ازجآن لاى البذل او 00 فد ىزاه يتلا نال يفلراذو نارك ابنا

 راو نب اسافر تاس ارتب اوم م هيسع جرالي وهل م لك وسلا واول عنلاركسالا نإ ئاشلاو مرفت ام للكاو زكن اد نبدأ بقاع يوسلا ءاعغلا تناك قوسل اهبدعا
 اهلاصءاينرلاات ادا ائيغفائيضوربكتأربلا ناىلاةراغا عياض عن لفل دي شارل ف »مدوسلل لبو انلإبب تيطعو دلع ل قد ثدزح ارتب ايلار دقت نا ىلإ تيا زك نا لوف هل

 جاب ب م سا ب م م م م خا جل هاما جا جلا ندلاه »تحب زا ورب باو تلساذا سلب اذ فا لاشمي لبس سلوق



 اي زالت 1 ا وللا 5 4 0م 7 افلا نم هيبه ت اهيلح اذ نا ىلا ةراخان وليا تذوب اهلا راقد ىداص ونعم ومار طين نال عباضلا سي اد ننال فلز داشا نوكيا كملف حيل... دل ئ اكس هولا راسا , م ١ | ”لعث
 لعبا ضورلا د ضور ىف مل و للم ةعاسلا مذا مولر يدعو لج نعمك نينو ىلنطاىادياتمل يف © لس لبيتك عراضمل اسري جف ىذلا ل فلا ضو للص ني عب نمل تن لاالب ؤرسفانع
 ا اب لاقد نوري ابن يل راقو ريس يلا درورسلا ياو ةديبصربا وازن وسبل وف يش ىداص#» طا لانرل لب أ رعمتل تاوصإ سابا فلكل وخر هنالاك لى تقف للعلا تك مايرررسا شل عريسلا نيب ادارااذاف تضف نس ءارجااسيلع اراهشا جب ىف نيكد ني الزلم فلالا رش ان ومنو نوري تا ند ركملو# ل2- ىواصا ةراضلد نور ورامد تابن تاز
 : 2 لن افد تاز نرذ يقي كنان و والك | ناد هريحاو وللا وريث !الدارلد اي ارب ل جالا تب انموو زارا نائبضرل و هلق 52 نبل عرس برك ا نيكي ازوالال اق

 هروب يل ءانئلاو ءوسلان دس ا برضو ب ىزلاورباظويبشلا دارلاو ادسنس وف 0س ىواصا» بالا راد يلعو باذهلا نت ةاهني ناتليسد وريد جنا ةراخاصيال(نكوزش نا
 "مو ديلا مم و ظ قوااملتا احبئاملوث ككس كرار: ةرم اظلارسا د غن نم اهئدرراذ تاقوالا

 مات دئموب هءاَسلا موقت موب 6:0 نييريتم كم نيرفك جهت هرب نونوكي ىلا و 5و ءاعفش 1 نم حير حك ا هلا وعفشل هان صالارمهو هد ابرمه كرش نمم مهر رش نجح نوكيال ى 1 نحعلوأ .[نروبرص نرش بصر ناعسارفو لاك نقلا سلا تادلصل ْ : . 974 سال 370ج 2| ناب ردنالان بن ل ابك بان ااكا تلم اللعب ل ةرعاد لا
 7 الا ل 022720-22

 : ا لا لو رتل نطو ااهشعو ب اوراشعلاو يلا لص ل ا
 كل 0

 ب يا ف ٠6 .-ح ص أ 5 ْ 1

 10 نزعت جرضوَر نمدف عواوبس] ني نلااق اف نرد 6لاو نونمؤلا ىامنقّرْفَش

 1 ”. 7 و 2 ١ ش 01 ا ا 3 4 اذ ىلع تاومسل ىف لوك صافي ةيالجر نيم طك ف

 لولوة يغو تعبلازيحأْلا قلو نآرقلا نجيب ندوه نيام نوري
 7 927-2 2 ير 27-2

 بارصلاف ناكملا ل ع طع ل نامزلات ظن إب دل بقام ىلع فلكيا ءلوق
 .٠ ٠ الرب .٠ َّى هح وخلا ٠

 ةيفوءأسملا ف نولخررت ىا وسم نيجاولص دعمب هندا| يبس ىا هلا نست نورضع
 هلنس نيالا ادا نبا يواددق اقلك ا

 1” نيك عب زرهقلا كا يفروقو حروررادنلا طسو ب ةريبتلا ف ز
 <22 ل0 »8 5 و ار 79

 ١ هلو مبملاٌؤلص يو حابصلا ىف نولخ تو نوعرتن ناو
 2 ومضت مربح ءاشعلا ةبرغملا ناتالص| | تول نم ةلبكرلوف ورش باري رهط ناين د هلو

 ري
 ظ روق دعو بنت ام تست ايان مظل لإ اتوب ارصو لع ةلارلا

 ديحدرمحلاؤاص يف ريح لعن طع ابشع اوله معو انعم د ضارتعاٍضْرالاَو تول ف | لاس نان مث ناضل نسكن اتا نتف اذ - - 0 ى مس 5 هز ص 7 و ١ 5 م, هه * 7 1 9 مر م 0 هل مصعاو
 جحر و أ و

 رتفطنا نمدانالك ولم رس هداف نوت5 فسر طي و 5
 .ةقرع ةلارلاىلا نايا نمو لوعفلا و لعلام جبل يوبقلا نم نوير لحال كرة عر اق 0
 رطرالا قم وو ولو مد نمو شم ذاع مدامكلصا ىابازن ني كفلَخ نات نيا لاش 0 0 1

 ولالا ططنرمءانلارئاسم دا ماضرم اوسلو مكس رومكل نان تيار "مرا جتنا هل /
 نيو بل الر وزال كد ناشيصو 152 اديج 53 ل تجرها وابن 2 كلرأدنل ري نا
 ايي ةيصرمركلاد ىلا هز اور او بوق هتلر بلت شلانصف 0

 ءااشالا كك نوطايعس نوايا وف هلك لم شب لطول نال كد َنإلحاو ةأرمادحا جر >الوا ناو هريخ ذا وسورطأرب مكي ولأو ١ : ماك
 ”الييدار آراَبلا ليل ابكي نمدلحلاٍ وأ ل وقحلاو هذواأاه درك اللا رك نيد قاتمرَق | اجت عطل مه اءارس اكو للان ذ امين امال ةدايذد 0 5 3ر72 5000 2.0227. از ىأ | ارش اجو هطل م ايارسا لف زلات ذا اه نايالا دايز درايتعالا

 0 0 فش او تي !اهنس رع او تيبئالو ديني ر كو اضع رم جوز جب د

 هس قيّر!ةارابةشبعل لطف مف عنو | هلْ نقرات كاوكاو ركل ةحار ءل ثار العجة م هفطنلا تزن اذاذ ةرزللا اهب لحج لاش اهتاجوارااذاف

 قر لتي ةرطمل لذ مقملاةماطةقعاو صلال 03 كت يلوا رت جل نورتوا
 إو ناشال لمان ذاق تارت عراؤا رس ازيد ايوسا شبان لوا
 دفا لرد نو نسي نولقي موق بنل كلا كلذذ نا مدتر با هبي توه ندير لا ريوك ل جرس تن حوووص ١ ورا نأ 6 ل 8 6 ك- راقعت و هل تداولا كلذذ م 52 اةذل نسل ضل قلل عتبد اوفر اعس دايز لابس نراك
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 وذيل مالا جعل ف جللشس ىواصر, اختنا ى ل وصولا باوبا نع
 : تل», نورا مري هلع دن شلاو دز

 ر « م 5 1 1 2 520 / / َ هو ود“ رو 1 اولاك رولي خاسو هرقل ىف وار اربلاو ليللاب نمر يو

 ملا قلاب ناب ضرالا نم ةوعدرعح عدا ذإ ةرمتريغ نم كاراب رم يضرالاو واهلا نيابي انمي[ نمد ريل اوديليا عم

 را بو ن1 قادتنا نمالحربأ هدوكج وزفءاحلان نور مأذإةققرعدعبلا رايات طا تورو هط ل لي داتا تر
 4 . - هل ١ 0” 4 م . لإ

 ههلاك ليدي كنت روتياتم نوس - | مات جو لاوتتس رد صم اة ل حبا فاي بوت وا 201كم دحية سانا نيب ىراوغو نوعيطم نونة ايي بعواقفطداكلما مز اساس ريل

 نيلي ا»ن إبر دقلرقو ها سلتك بىلا
 اع ا د انتل وف حلل
 . ةرارإى ات انصر وكر لطللوا عيطتلاو تزل ربا الج اوما
 اتاي هل وعيطمل و للم "”طشلا باج دافلابانم بوني تاهاغل فاذا رقناا ل وق للم نفوس ارسل ارا ريوورطو غاي ل نر
 امن لسمو سانلل دوق نلع يجردصلا دع عراشلا لبتد؟ نلت هديب ىلا وبدل وق هللثلس لاء اعيطم ناك مب اظاذ. لكلا لاقت ,سايعب رب نر قفا زك دايعلا ىف اوصكب ناو ثحبلاو تا اود قي الاو

 ! ةر اشاد يبطاخمارزعام ىلإ ضننإ ملوث هلل الرول ةاعارموااعاجراواادراشو/رابتع !ريكذتلا لعل مفلا نمره ةداعاللر ضلا هيلع ن وماسرلوقو اهؤساوبف نولقلا تعب لرئاع هيمن ]
 ةالتبانر نلوم شل ةداعالان ا نزور قحيضتتأو رص قر قيال برمالا ناب 4 عرضياو لوهسلا ةيداستستئددق لايملك امفالاو يلع وب اوجد اذن لاق يك اوبو لاوس باج
 امبف ةزاديلا نال عسا ى أ دخلا كلوج ادوعلاو ى ان لخادم اهرب لي ىلع ا ارياع ل يمنا نإ للياد نب نتج فصول يضفتلا تسيب نوج(نلادا لو مرسلا ةرإ زب اسيلع ولك ةراعالاف

 "لسا !ًءاشو الاجراو ريس نار اذضن قلع افطن انوي نان ميكن دبا نولي ةدعأو ةمدج/ نلوم مل او تاهير تار ىلا عام ال ةداعالا وان اسناراص نا ىروط ىف رول رميت

 وهلا راوس قادت ؟رعاينالاةئايتيإر«ل.مسا شل ةارا نم نيبطع آن ررعأ لنا ثيل ل6



 ىلا كح

 افران سيلان يجارمل وف هلم كوي بارسال بس انلاذا كلذ 0 أوملعي اور لَو در رة شلاس د 1 1ك وح ييسو هم ظ

 ومو ”لاليفو الم برر وف 26 هرببابد١حليزلا يلو يلعن وب اوبو لبق ماطر نوكن ازويم عال /شلالورل يف لس ص م 0 5 صا ©

 0 شارت ز مذ لت جو 1 00 ما ملك رب 0 000 ةريرج تاقيلع
 و هسا ريانا ىبو مل و هل ني اهلا شلش يلدا سابع نما لاق دانت ن بل قف اذك ات ا اس :عصلا سا | وق لس لمس, ثلا ىلا دوت اف ىلعالا ىف |

 نم لاعت دزه مات امور وف ةيزع نأ تس اش 4 اتسم / اسفل ارك عللاو ىلا : 01 ا
 ل 27 اند الرش نال سن يال ند ادا ف اعل رز 51 0 !نمان كل لس ىداصوءص فن ل (وكيز درتتلاو لامك عز اولد ةماعلا كصولا

 اذا رخل ننلوأ زا نه ب تك اما اكشن لعشم] انقزرايذو 0 اال لال 00 راك تنل صإلا غض الء ارش 7
 وغلا قرنق راع 0 نام ”وف او و اوس م نكي ىلامايقتسالا بادج اوس يم لاف لو رزكانلطنابناسو و ايات 2

 0 راوتسإلا 0 0 الخلا وايس الوعل / دارا وانصح لضعل نم يم

 0 0 /! 0 4 دلده
 زرلا عانت كالو اني انا نوكيا نس نر اي! ل 2 رح -

 00 ا فج نم ”هفرتسل_(تفيط لوقو أ ؟ حري اوهووهالا كلا" ابطل ةفصلا ىا ضرلاو د ر وج كو وهل 9
 0 راس: لاف وسن 4 و هيا لا كل لعجب و قلخ فذ ميلا كلم 2 ال وشم اها را ةناصأرو د للا الا, / ا ا 272/9

 نان نيرا لا ص 0 اورو جرا سورا رم رج انما فنا نر 7 0 تر اودي دارلقتسنا ا ”اذاهريدلاومخلا نمكبفر دف رز :امورحل نانو أيل نم ياك اهتم تكلمي نم
 كر 0 01 7 4 : : كرهت اينتسالورا اردجلا همكم ىل ا ةكسفنأ 2 عام رهو

 يسكر ملا ايو بايرالا برل ال كل د ياوص ما ذاؤ 1

 هع ا 1 1007 0 يس ا هللا كيلاورضعب نولعجب ” فركة رمكن سشعورخ أ قاركلانرفوككيلاب سي

 0 2 0 ذ م«اومأ كرشالابا ل6 مرا لب نبني منو مان مقل ليصنتلا كام اههيبن كيلا

 0 1 ةللسس, / ومأ م ! بانطرمن يعلم نونو مهل ىد اهالى امنا لأ نمل 0

 1 ” لي داو 2 | ينل اع با لير نئرلا ىلا سا تق صو كعبت نمو تاه كنيدرهلخ اليالي ير امص م

: 4 

 ل :ةللس ى هامه ق دبا لب وأ

 ا 5 كك 0
 ا 0 م و زامل لامومزل ىايدىثود نيلعساثلا قاخ 0-0 رن
 دايو لو ناضل لق يديم 0 نوم ساهوراس أ ان ٠ هلاديحو مقتسلل نقلا انين كذا ذا كراتنأ اقدم ع نيل لاهاي 1و ع اووى ع ا 29 مك ١ ادلا | و "1 م تو اذ مثقل م ا ١ ١ ل

 قر روان ءادوبيهاولاف طفلا لن ءايلدواو م لن ا نيرا ومقا لعاق نلاح نع برم اف ىلآحت يل نيعجار نيم تاس
 ررق ماع ا لاكربطو مالسلا لع ١ لل نم ورمل نمو جلو نوصل 27

 11 9: موا 0 ١ داجلاةداعاب ل سب ني نورت ١نماو وتل شالو ةولضلااومذاو كفاح 01 نانا واومق|
 ةرعلا ؤ كيلو لوم د الاول 3 0 ومد ثدى 0 ا

 00 + ا وفق ناسكو نإ مو ءادوبراولااغاو 315 وو مس 200 دقاق فلو يي باف يمد ور

 ادد 100 ويلف لاول تس +( ةلشرضدوم رادو الا سما ذة هبا! ىزلا حادا كيو ىلا اندر ظ
 ارب لاروع ”بيطخل ا. 00 هلا تعقو ىلا ههه فحم »ب سم مهر 07 نيا ”د زم 27

 لإ «نوفال ل رسلد ىرمل تا «لاظا معد اتي نارا ربح ةقرفاذ ذإرطلاب ةمح ل ني 221 1912 ليف نودربلا نيعجا رنيم را
 ني 0 ْ 1 ل هاو اع دوس نومك فو ْ 206 04 هب نيرا 2 20 رهن "نول هرمز اج اوك رولز وكو , ثا ا ا

 04 : 0 ل م بلا ل امبهلال )الد رملوت هوس وهف اناس 700 نراالا زم نزيل
 وِ 8 و ريجوملا ري الورسلان يد ب ل 0

 ريال 9ك 1 درا و وا 'ةريخت حر وهربغوت :كير فك( زميل ذأ ذو 0-7 ياون روت هبا 10 د هيام
 تاو لال كم ارقي الور خمالو لدن ال ءاف هازحم ع7 7 2 ل سَ 1 يو 0 7
 ل 4 1 نينو نوطنقيوف ادم نقاش نإورطب ا

0 

00 
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 در ثاف برمرااو (اماف نمرلاعإب درك تؤنلا مو ىرخ ارحب مرد

 2 5 0 0 ِ و موفر دلك تيذل كِلذق نإ جالتبا ءاشيب هل قيضيف يونا زهير هموت هلأ
 ظ باكا نال كلؤو بريراابو لوقو ااتخاو ىارثالعاق سم 1 ِ :

 لد ا املس دافالاو لفل ةفاوةقرصل سلا نمزفأسلا لمشلا ارا اوي هل صلبا نمنح مارد نر
 00 ”الارع | 5 :ولمعياه هياون ىو لا جو نو نسر نين ريح كلذ كا ذ ول عن ا ظ ريس لق ادارات يجار جاو بذا, ساو ام ريرا امو لوك لع رمسل | 22-772-33325507 2 '

 رقع ىلإ ياام امل وق كيلسشم م يطع رطتاو للاى [فاص# ملا قر سة يناذلا عسسل ىف تضف قالا ورتب ةروسل ا نال بالا لال 10
 بردو هلال لب ,ملبقرو عددا ن مالم 4 27 يم راها ةداعاب .ريلشلا نسوا لدي اق نيزلان يلو هللس نا ل

 بادي ا 0 وكرافي تح نر لقا للون جرت 1 را ىداص» نيب اناطيثأوا ابانين انو ةداَمْسلا ل 2 1١< نوتبل ؟رلاكب

 هرالررا ل حلل ىداص» ظفنلا مو علاق الار 0 2 نرصخ دمر اقل سل وقدر هد لوب او يطال سان ص اد ملوق فاو دركبضاعالاو هلايتغام للا درا
 نع راك لازغال ان ساخر نود رانك تول 7 رك بساط أ عزقاع زرعت توفل و فو اوعستس حبسا رتل لدا يوقع مام ال ليوم لامإ ف 2066
 م نضل دو ل ف هلق كرار دعلرر اس لق اكوام اعدل مدان قانا انلزفاكز م 20 تل لل ةرتراذل ا وم االاو ريتا
 اوتيل داك بود طم سام لال الاعب عرف مل و بس 19 حراصلا ل د ضع اقالاوطاشنلا لو هلا طبع 526 م :ينكملادا ةيرصملاةرادتسالال يس لئلدي
 معلا راف تأ ملوث كلل لج دا ليا مرذ نيضي مربعا بو ءالتب لو قولي ماكل لبى اناتسارلوف قلم »بيتك عرص الريل ا ز تيكا وزيت كف مرو رد ضف را
 للسلم مي ةدالد ال نال نب لق صالاو عولااعا بيافا ساكيؤفاشكاو الاماني جالك ول نالت ةركرلل ريقحتسا ١ تانسالا يقلل
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 ا

 مالطشلا باوترسمداسلا ى ميل !باورلو هل با يلع كالدر اتعاب يرلارثا ىلا يي اري اف تانلا ى ازرغصم وار لوق ةلط ى داصا»# ترطشدع ى | ؤصمووإر فرم وثدوبدلا حيد ىو لإ ة ممل دل

 | ومزلا سوما عمسا) فتان لو هلس لميا» لورفكي مرعب نم ولظلرغصمد وإذ ةرفصلا 7 وا ةراماجر اهلسرإ ل لاب و هس ةرعاقلا ل | باوجميلع ةلاطد باج زين طرشلاو رع ططرشانب عم
 انا[ رقت ال فلعولاولاقد تسييما نيل اولو تل حازب ا وحد: الاد ذيبال إل ممم | عم رشم |ىرا لك نخا شم نمريثلم املا نبا لاق وبلا عيت فيات تريز تمدعل نزح ال ل اكنلاسلا ماطكلا ربنا

 م0 ما مبيلقلا لبا ىف مع يلعشلا قلق هيك ثني الاتي
 ايصوصتخ رمد اب ىرم او رتل اهنا ذل شت اع نك ور ماي قر انابسيج او

 عمشمملا نإ م قرروا 4 ب م /ى بي رعود راكز يس اوارلة | :

 ا آ 0 سلا رنا مضت. مت  وووتح
 بو ةولشم | ررس ىف ىومدلا للا مو !اندجاي داريا نر اناث ادقد وتر او 7 ع ١ 0 كل 2-2 3772372 2 272272ج1371-7

 روبل ىف نيدو وبلا نارا لاو اجئدبا نئررسفملا نرمي اجمع الآل عم هوأرف تاينلع ةرخم كيران 6 ةرهال ري و نريرو ىش لك لعوشو ىوملا سخارضرالا ىلا
 ىذلاش الود ل» لكلا وةباجإ)اوموإرثار يلع بشرتي اع اسم: ظ 5 0 7772 1 | رطب هلادضخ هولي ءافصا سوقا وقاعد توما عفتلارر بكر مسمن عفت ما ثسيح سس ايحا مو ول ااورشناولل هير ل را <

 ءامبوسفازلو فوضى نعش سو قوضوا رشي سدس: فعص نس ١ عامل رادو أ, ةيناذل ل يهستو رات اويقتتباذ نا محلا مرسال قوملا عرسال كنا
 ”ةوقلارضررصم فعلا نال وب فيعمل لمإلر لك ف عضلا نالطاو نيب 11 ل . أمفا 0 ل 7 اهلل ل ا

 0 5 نكن | لوبشو ماهقأ حامسيروسسلاو نار للض نوعا نوت ا اي و0 نار سأ وأو
 مسرقلا تماق ابك نةوقلار يان ى عن اكن او لد الايد ىف والري تن 06 ا 727 ا ا لا  ترع او ط ”تقا 5225 | دلال
 رار ار سيدو يضلل د عا مل نيب ءأم يفعص نإ اىرزلاهنلاهناديحتنزوصانخ 0 وملحق نإ لني

 ثالثا يسر هب صقلا ذفالاد لويللا نم داوبو نارالاو تلال ةئسلا تس[ 0 را ل ل ا ا هموم ا تااا ._ر هاا

 انور لشن فشل عرف قو لدا در يشإ | | فافعصو فرع 0 ش ا
 0 ا 000 ةوقلا ةعضلاز ممزق ولو كورد امه نالثلا فعضأاو مربل ابيشوربكلافعض يش

 وقوقلا نراشيلا قدي ات واتلا قد لصد ل 4 0 5ر2 وو ره 7 7 ١ 2و 71

 ةقونسا ىو يرشملافعضو ناييالا ة.ةديعسلا يف نلخي تشاو ديعسلا ف فعضلا |[ ومولا داوي مسقن عارعلا م وقيم ون وءاش ايرزع يروا قاذيردي ليل هلاوقو ريشا ثاشلاو
 1 1 1 بلا د ا دف 0 يل 0 تيل

ٍ- 

 ذيل سا كامو لات لاا در ا أمك عبلا وحل نتن وف ص0 نوفا ونا كل نكىلاعن لاقاتعا سريع بقل فاول ترفكلا
 | واتش اسريئلوق هلع خرا» ثعبلاو ايندلا راف نيب لي راب شيعاسأل 5 77 8 2 5 217 رس 3 تن سا[ 5 : 95 :

 00 اتم لوطو عم يقلا مول لوبارومقلا قواايندلا ىف فل 6 هدو :؟]ملا نم نامل اوع 2 الاقو فبللا نيف ةصلا وتلا نعاوفرص
 ل درفت اسال ةريجل  اغد ةريد, ةرمور وثعبلا "وا ملوق هلم تأ كلذل 5 2 ا ا _ 1 ا ا ملا 0 01

 0 ودل دل مكن ميد اوووفركا ىلا عمو 2 وول اممشتأسو هضامثوذ ابكي
 راها ناظ رذعلا ىتمقرذعمإ نال ءايلاوراتلا مل وق هللسٍ ل يارا عقل ميك دوب حسس لوم انف لعموم نر ارسل م 1 اعوقومن ويب و ونمو او هل الملا معدد كيث ذاك ا غاصو دءاسلا تم اشو 0 ذأ 1 تطل . لس راع 21 واو قدح 9

 زا ىئللز بلط باتعتسالاو نررلدونشوخ يسر اؤلاب »”لتلغلاو بشل هيام 7 5 دف ع ا 0 يي ل وعلا ١ 1003 بقا ترام ىلا عجل طاينتعل مغ عرلطيال

 مزالد ىواضيبلا قو رتسا ىكيبامىلا عرترلا ىا لوقب ا ررسف كلذلو حف انذد و توي . 7 ّ ْ] ْ 3 ٌْ : رن ابنعا نم 0[ قس لوقدلش سدد« هلووغ رات اف ١.١ نوىف هزم ف نحن ميل ىمومل ديلاوأصعل لئمتيأر دمر دب مقدا نيو ريم
 اهتبوتلاو ةعاطلا سمرة لاز ا ىلا مايتم ينقل, لسا وكري لوبنعتسا دم ىل هاء ن] هنأ نيل نينكاسلاءاقتلال عرار او ضواولاو ث كل لاك عِف ولا

 جر” تيضداف ىلا زورتسا ىا تبع اذ ن الذ ىندتعسا باوك نمايندلا قيل وكر 5-9222 237
 0 ربل ىلع هللا عيطي كِل نك ليطابا باع 0 نوط | هبادعا

 ئرا يولد ندتلاسلا راهتتلا) ةقوزحوا و لعاف ناو مالل| تعب لسا نار | | ترجو بس رس كر ب . 5237213 #3 ولا رس!
 0 كني نْلا تاَرفِحَيسراَلَو نحب لع كرصنم ول انعو ناربصَو اوه بولاق لع عبط

 َ , / فما ملا هامل ورياح 3 : 1 رم هذ 003 م 525

 ا 0 2 وس هنكرتنال ىاربصلا كرتب شيطلاو ةفخل ا ىلعك نامل ىا ثعبلابت َنّوِقَو

 0 م | | دى ناتين مف نايل ملقا ةرجنرضرالا فام تاوأوالإةيكم نامل
 مدا ليدل لفي دراةفاعم وتد ةينصا رشا تاني شتا |. | تملي هي يد |ميرلعا هللا ملا نويعمتلا نسحرلا وتناول ةيأ نوثلثو معبرا غش
 نلونتوإل يذلا تقنحسسالو ىف دعو ىدبش مالا لاقاهذ ناادعد نال ةيل موا 0 ا ا ' بج ,/ 0 هس
 لا هس طولا ماس ادلب ل فان اوصال | | قى رهوه نهىنعم ةةارضجالاو:ىكحلا ىذ قويوحلا ناىقل اولا ثيأ تيالا نهى

 قارطب الا ورطلا بيلعن وعلب از ىعىر ييظتلا ناهي الا ل لاكي لاو ناقتي يرجي عقكا ديو ف 7 3737 0 .٠
 م 00 «ىلاط رقتتسانازلا ىلا ةدافوز ار اكالاوءززبسالا ١ ١ كلت ىف اداري ول مأعلا تايالا زوالا - بصتلارشأعلا ة:لقىفو 6اس عفر 0

72 
 دا 4“ ا ار

 م

 قاالأ و مديت اينرلا كرت نس ةر ايف رمل ورك و ةودروز/و هر اكأ و 177-25757777 72 7 5 جر روف زق هلك

 ب باكا 5 ضل اررمهو ةوازلا نونو نيسحملا نآيب ةولَضلا نوميقي نبا ةداشمإلا نعم ن“
 ماجن و هت ىلع ةرخازاب نونموبا) لاول با فتايل ىاذلا بيف الل ف 3

 ل الضم اذ نولعفيو نول وقيل امم اعزب قلقلاو طا اس تلميالدا مناهل ف
 | ناريريربصلا ىا كلتتا ىاملوق هلق لرادم» كلذ مز عد بتسيل | نولاش

 ها الا 1101 >
 ثالإ للصو ايلكء لكل شو ثلث ل اوق صاد ار الا ىلا نااول دال ملوث نع 59000 7 ' "00 ل
 اا نارا حا دقو اجو يع ضار ا ةروسلا تاير تايب الل كداصو قراضييلا ثاثل لولوي الفنانات
 (ىعونرم القت ايفر ورجل يماعلاوب و مس اهتم بلا فاضملا او فاضملا فز هلاك دكا لالا ناوي نازوسد لاق ىذاج ا دانسسالا لكى اعترشا فس ف صودا فاشمكلا ىلداز أ لك ىذ لوق هليل ىداص
 تس ايآ كس |رينسا س1 قراشسمالا ىنعممل وق هلل نيل امل عمرا كدب نوال امد [ىل ار يشي هسا ةد اشالا حن راد لت قام اربف ل ماعلا لوث هلع نيا لج» زعانصلا سنس زو ببشما فمع ىف نكس با دعب
 ب« لمتا» لوقملا لمندوب منج رقل لل فوططع شمعببا باد يق لوقو ورد ورلسلا لعاب بسحر وبقلا ف شبا سا كلا باعك ىف لوق لسع » عدو رب نوكل اع ملكا باتل



 يآ رامضلا عي ايفل ع عورف عت انعمو زف |لفغل نم نا طعاو رخؤم أدت لوصرملا كالا و مدقمرجخدورجلا ورابلاو بانك ىلاعت ع داع ككل والا نيرفلا ل اقسرلذ ىف عرورش لا ىرتشي ند سائلا نيد هل وقول
 ءاشيؤ ابشبدكي هارى قير 3 رتشا سس انلا سمو لق هلس ىداص»ا» نيب اذع مي كلوا لق قاب انعم دو
 مالسالاداوا نب ورشاعم ل نكد نايل رشي ناكل مد بيهة هب اعترطا لاف ارا عرس نا يد ذيع دهس[ دفساو لس تصحب طع نادرومودان شيك دكرارم نا لوقي
 راتخيو لدبتسي يمدح او ى رشيق حم ريف تلزن لا و رانغلا وم ثيسدحا ولاول قوريختو نسا نحو بييطخأ ىلو ىّبا ءانخل ا ا سالك ونكمل ينقووعس باو سابع ربا ناكد بألا هزير يضل كارما لد منميرعنمو
 أب هسا مل وق هل حرارص ورانغلا د ارم ا كارييشتلا داب ألا ثيمرحل اوبر اعلا ور قو وام ثالع ابددرم والا لال ىلا شاور اتغلاوب لاقف آلا هزب نع دوعس لبا تلاسرايبمصلا وإ ١ لاقرو ىلارقلا ل كفزاعلا وريم ا درانغلا
 ْ ظ هسا دصقي ىاالوجابمبدا ليو كه .| ودعم ايلا تبى امرت بع
 : صا ةفاضا ىرم ا او نايبلل نسم ائيدع نوال رقورللا كاذ ماعلا ىلا ضاخلا "انا كم سيور تا... اطل نال ساب تيدا ىلا فاضافدصل ااا لقت زل

0 0 0 
 2 د أى اذا وه رونق الملل لوضوما ومالا سا مالسالا قلررط مل للسس ناءاملا» ماللا م ىلاثلا

 اهنا يدا 0-2 عك لامه نوقو وه يزاد اشلاو تاذإؤلاو ليماضإل ولو شا رايلي لارا

 ليدسرح ار وغوءارلا فل ضي فعلا نحهنصو اناا ثيرحيلا ول ىتشت اسال نا ا
 ل نابل كتارا مهيئالمالا | ' 2 دلل ج كا وربك الار يبشم تلو ند اهلل يرش كاف ايو دة

 ىرتشي ىع افطعرءفرلابو لض لع افطع ب صنلاب اهل َولعريَب هلممالا وبر طولا هاب لا دقي ليا فنار اش واود ناك راما سال
 2 ب د بر سلا ا حا ١ 2 77 27 57 -_ ةكس م لعارتم داو لع اعمر را 0 واف دالا ناي عيئاثلا

 اروي و نقلا سني ر يلع لخنا ذإو :ناهاوذ0 نيب العمل كيلوا اهوا وزبمداورش اطال كاي نادال هس ةرام "اكرم
 6 1 07 هع جحر 328 ]ص 3س ام سوا 1 اف نلاعواارلقام ادب وا يمان اوارقد رييذا ف ناكل

 ثلا وريوض ننالأ- يشتت نط بجوأ مص ءأر قود نك اهرعمسيل أ ناكارباكت هس لبس هادو لا
 ش 7 ل يل ا ! زياد ف ةراشرلديف كولي ل نلاوربخنابر مالا قلطم مر اشلابزرم ا نا ىلا كلب
 ناك هيرايلا ربو ضنلاوهو عبمكمقةرأ شبل اوكذو ممل ب نعيد ملعا روبن ى والان أيب ار 9 3 سما ا ليال
 : ل 9 .| .< من :> فن2 ل ||, 1| | لايولاكتساكا نر طنلاوموملوق هشب ىداصا» وابهراذي نإ ب سانملا ناكفرخأ
 مك لديراسمن لوقيوامل هاش ليج هر ابخابتكى تشيفرجي رجلا قايإ لاقي علقنا ذلماماعالار بخ ب تكي ريشي هذولا نير قدلب احل سكب ة ري

 نقلا ةسااكزيو ثيدح تلف بف هااوملف دير ككد لنوع تيأس ل تس خس يل ل
 2 0 ,7 7 هس ١ م77 25 تب تالا دل ماع يبا ري" تل يالا وا
 اًددقم ىا ةلفم لاح ابق نيل حتا تح تحياضلااولعواونم| نلت 2 0
 000 نص ٠0 2 هلل يتسلل “ و دانصيبا» تانج لادا ل ريش نم لا ىا ةردقم لاع لو
 هر ىنلازيرعلاو هوا .قحوك لذ هنلوهدعو ا هثلانعوأه هاندا ذا ميّوهد كلذرطلا دو قس مدنا تانجو يالوق نال سفنل ل ير رصمددو اًتعبارعو
 0 ع 2 : ' 7-0 0 زأغ 1 :ع كوالا يره ى لكك السرلاعو كسوالا لما كك نمل اوريخلر لع مرر صماقحو
 لم ريدر دومسا قات, لج ىئالاّيشعضيالىزلا يرحل ةيعووارعو دايت مى | لوق كلل رس ييسلا نعالقان لمت اقحرقحو عين اغلار ير قتو ادعو كلذ كنادعو
 72 هلأ ةدام يو ا هوا | لق نال سفئادلوموب ولطف نك ل دبررصم دادس يشب كل شا مدعو ىا
 قاوم ىف اوالصا دمعتلز أب قدا صوههو :ناوطسض وهدد ععمتروعل ىئاينقرا و ا 00

 مرا م تا! عسا ما عام ا اص ترها د د هن سم لا لأ 00 حرارعسسصت» نوتسمتلاب يزوطسا ماوس الا لو ١ اقحرهو ل سم

 ع زميل تاؤنلا يفرون دكر نيقالنا عفت هج لاسر رض وس انوا اسولف
 "ل ا ١ 12 ف 6 0 ريو 1 قواصو ساعت ثنا ةردق ىبو ىرتال رغ 1 ن م نلارببو ىلاشلا قش داري نأ
 ا اي 2 1 سَ 01 ليلتي امانا لادا اا لك

 داكن ماهغتسا ه ولادته بأموةكوتل قتتكتبلايا ين ةنوحَنمَْنلَقَساَ 00 | هارؤتسا امو ىلا هز هبا هومدوش | قدهلتملاى ا ةريغ هنود نبع نيزلا قاخ ا ذام د هلك[ مالا سفملا دق كر يمت نا ملف هلك ىواصا» ندي صروطو نانسي و ىدوكب
 5 أوحقلا لسم ل ساكرديأو ,لعلا نع قلعمزتوراو رات تاصيو للا عمجا ذوأ نتيمأ | ككل وصلا هسادناعلاو ورب لص ىزلا قشباو أر تبراكا مايؤتسامو ملف
 - ا 5 ح00 جويل روسو اج | كلاس ودعلابو مايشتسالالجا) لمت نع لعم ىو داو ل وقلم لا
 تم نبدأ لقلومونم متناومهركرشاب نيب 6 يرض ف نوملظلا لاقل الا ليمتد ىلا ىف مالكريفو ريالا نينوعفملا يف قلل ناي رج لعب كلذو

 كرداود واد ذعب لبق ىتفلن اكةرونأم ريك يكحو لوقلا ىف ةباصالاو ةنأيرلا وول هنم 0 ل ماتساههام ابشن لا دك أ ١-4 _ءاق ةفل. ع ذا ها 1 . ٠" لا ىاازت اقفل ىف ىإ لم نك قلل وق لمس كوم نلخءأب وصنم ارابيفتسإ ذاب درك لل اذه 6 -ٍ 00 هز . ةمص ارا
 رشسازلاَى اهل ليقوترفكاذاتتكاالا كل ىف لاقوأرتفلا كرتولعلا نمزاودنمتا | ني ا : 5 00007 ام ا ااا أتوا 3 . ةءا ال اقرومالا ذس ةباصالا و ب لمخ| و ع و لقعلا علوم احا اقلاع ًادقلو مل

 دركتلا نمالاطعلأ وعزم نا هلادلقوىاناأئيسم سائلا أر ناللايالىنلالاقأ يي
 2-9 م ا م حرج 0077و مج م 2 ىلإ رص اص رس ضرس 7 لرب در رس 7 59 لل 0 0 ديلا ا يا
 دو هام. عشت ا اونلا مك مورا سو تر باونإ2 تاما طرأ اوك سرك راخاف او ةوبنلا نين ناقل ينم اكو لوقلا امش دز اين ناقل

 هاب ولن جدلاو ك يقشالو أغشارب صن قد جيو هو هزبإل نقلل اَدلر كذا ورعنص ف 77 0 0 + يح ست لا نؤمن مكنون يدطإل شاي هوقو رت ا كلا نصي
 نأ ةدلمح اهراي نا هان رما هينا ناسا نيِضو وماسا ديلا عج نمرظ ملط فو رايشالاب ليديبلفل قزف ى لي ةنابالاو فما ةمكا لي يبيت يلع م 1 0 0 ١ مص اص د ”اصو ْ 2 هلل م١ , 2 1 و م اا كس 12 ايدلاو 4 1 و
 8 قف اك ناش ف تاكلذ 3 لاثو لق هلت ىواص»رصبلاب كرزت
 ' ظ ب ْ 3| م ايقباربيفكذ اايتفلا كتب حررتسا ىا ىلا يتلا كرت ني ادتخالا ناش
 ثكاب م !ءاتيرسسف ثيرل اورتدا ةرابعواببب لماوبب مش | لحاد ةيلصالا 211111112

 بلقيس ىلإ لصتالا وراشسلا رجلا ارقالا ب ليو سخن ىفاكير شبع ىرنالا ديب لاقو معن ثدإ ىصعن ١] اغسل رئرسلا لاقورتبحمورئرشساعمو لفوق العن ولب قت ايطع ل يرلا نولي ليأو ركشسلا ىلع
 ل اسك ىنحم | ىل بسسنلا كلو قف اذان ادقلو ملوق ىلع فطاعلاو لوقلار يدقتب فطعد| يل انلقو هسا لوق هليل كرار لو بق ليو لكل فرجا ةيؤرو ةعاطلا ناكرالا رك ودمج نااسللا شو ةعملا
 تمؤرلا نم | ليو كشسرمسا ىبلك| لاقو نار انس د دسمان ملوق هتك فاس ريغ لاق اهل دلك نسمالرب دعج ما لو يالا لاق الرق ا ى ادار كشستا لال ىا ةرسفسد ا لجيترفا ةيلييعتلا ماللا دقت سوم
 فئلظع د قاب لاعق لدزكل دفنف ءلرخ ل ورخ حرج ةظعوم ةلظاعوم م ا طع لترين ىلا (لورخ رص را رج نارقل عنو ليش دس قع يخت لاذ ارذ نفك سارع او منسم نلاك ياعين ومو لوق عليش »+ لسا د
 ”لبقتسلا فرش تسرد نإ ناب و السم اكل يو رذ اكن ناك با لك ب زب وريف مل اوقف هيد لا ىاريما يلا يكاوأ لسا ويلا حرف لوق هلسكل ىداصا» تارو ب ارطفتش طل اب ابتظعو ول ةلتعوم
 ا > تي ىداسص»ب سنا ناشالا ىف لاق ببسلا صرصخبال ظذللا مومتلربعلاو ناقل ى الك يب ناتضرتعم اهبف مدقتاركص اؤ و ىف دعس اشم اتلزنناتيألا نان كن اسلالاانيصوو ءلوقهلسح لج

 ٍلْعُمْلا مه كيلوا و مهدت نى ده لح كيلوأ 7 27 2773 22 ١



 ىارماقلا ف لو و لمح ىف نعشلا نبولاو نيو تازواانيو نى اف اضلاو لعفل اردقتبالاص ىضاقلا لعجو لجل كرافلاب فوطعم ف وزو لحفل لطم ]و عفس نا ىلار يشي نمو لع انو تنبوف لف لس
 افلا لق ليبمبب ندنجمو صوصخ | ىلاوتلار لاو فعض ول از اكافعض ىااننم ول فص نمو لس وق هلسس كا», تنعض
 |تاولصلا بمر متيلاهذب ىف عئييعن ب نايفس لاق ما ىلركشسا نا مل وق هل
 كس عّئرولل ةقفاومل وق هيج لمصا» نيك وأ جراصزلا لوقوبو انيصوب بسصنلا لك ىف يرد صم ايا ىفاثلا

 كرادم»» ندئاع ماتت عراضرلا يم اطفىا لاصفو وق عل ىواصإ» لمت فعشهسإ '
 رز نس ناين نال ل ادآ نيدلاولل [شسرقف سنك تاولضلا ابدا ىف دلال اعد نمد للاعت منار اشد قف سم

 اهلا فلوق طبل كير شددت مكوتياصرف اعتدال ل يمت سيررشلا نا لاقل رس اوتوتو ل موهفم لف
 سلما بان سر باحصاو و هيلع دا لسولا و رو يال ىلا ل بقا نم نيو فلكم برا راد ا نييفلكلا رئاسل باطخوأ ىلا بانا لس نيا دلو هئلسس ىداصا» دل ب نلح إل قي روم سما
 بو صاقوبرءدعسور يبزلاو :ىلظو كاثي اما مسا نيصدا فكلذ و سابعا لاق يعتلي نا دصلا بإب

 : ت(قواابلتأ

 همأطف ُهُزِصِفَو ول تفعضو قاطلا فعضّل مح تفعضوا نمتو ىلع ريو تنشف 10 ا 0 ل
 دهس مي صمسل

 1 ا ا و
 وىبلاورعلابىاذاو :رعماين للا تا صدأ مهطتالك مقاول ةقداومولع هيت سلاف

 5277 0طن ةطعارل بة ممم بنان نر ليسَ رص
 لاقشم كتناتئيسلا ا هاه رستم ةلجو يلع دراج
 كل نيناكمىفخا فى امل اقئاوومشلاقواَؤ صف رات لو

 نمو واضاف قا اولي حا جاتساب ٌكيل هللا نإ لع بسا ف نلجأ
 2 نسروكزلا كلذ ىنلاورهلا يبس كباصأاىلعربصاو رسما نحمناو يفو محملا

-- 

١ 

 ب 05-5

 ل

 لال اند لَح معان لق فروض واع يلع مز ىلا جامزعشوا أل
 ىفرانت كل بيل هل نإ نا ينسى أح مضل ىف شمال وربكتمبنع كو
 نيكسلا كيلعو عاملا ببدل نيب يفطسوت كيشم ىف نصف و سأنلا لعق اوحف هيشم
 هذ لوا نريوحلا توصل جفا اوال مكن نإ :كتوص نع ضفخا ضخ وراقولاو
 " |موبنلا فلا ؤرمشلا نمو فيرس هلأ نابطاخ اياوملعت وعلق يب شور
 ةرماط ا كا عرناو مساس بلورلاهاهجل هال مضر قواك ومغتمل

 لها ىارياتلا نموا هرب ةفرعمل أنو كل ريغ وأ رضوا ةيوسنتو ةولصلا نسحر#و
 ليلقتلاب ليمثل هلزناوربرمم سلو لوس نعى رعب هللا لجين
 ةنوعتيأ ىاعت لاق دان اكلت لجيوأر عبس لبا وق كلذ لتناول ليف ذأ
 قار الجو وِلسُي ول هتابجومىإحربوَشلا باَنَع لاروهو زي نطيشلا نيو
 فازيالتلا قول فيقع اعل كسار وق لحوم رش وهو منعاطإل ]بقي
 مسفكب تهل ةرفت نعل ك نوبل دل نماهعجرم ليوم بأول لاو ةعاطقن
 ءايلع زاب وراها ىل هرودَصلا تاني هملع مثلا ندا ءامي ده تننف ا جرمار

 2 وهو0 ايي تاذع ىلإ ةضيْألا ىف مه ضن لول :ويحم أراك يلقن دلا ف 2 ص ا :

 ضرمالاو ٍتوَمَسلا قات نم اسم سف مال ٌنيَلَو صب نع نور ويالرانلا باذع

 و
3 

 ره

 0 نلاطمشسلا ىلا نوعبت قر يمظتلا لعكقو بازعلا ىف
 م نسوا لتر يف يضلاو كلكم )ام نولي نإ ىغبشال
 ”ريلعورش ا, تسل جارنا لسا ورمهإ ضوفاذاف نالن
 لبا نم ةورع بواب بستن بجو ناش يول دتي نادادا نس لاحب عيبطملا لكوتملا لاع لتس ءاطقفا

 ارو علل لسا مك“
 ايخالا ف طع مرر الو فلعلاواول !١ لعب موعبني ا لف وول باج ىضاقلا لاقو ىرشخرلا ءلاقا

 كسا عراشسلا ترس نمل كوتلاو زيوفتا وبلا هيرصت تع مالسالا اذ ارم او مزاللاررييضت عاط ى كل بى 017
 / ىرصاولار يف عي نئمدصومرمملا لوقو ىرشخرلاو ىوغبلا شاك مع ىا نمو بورلوت هلم

 ماجسشلابشابومو قاوإل ا فرطلاب ملوق همف بلاس فانكلا ازكه اطقنا ل وماما عىل رشملا

 ىلا ىلا رد لاونماف قداصوب مثل اقرب تنمأ و لجرلااذب تقصر قل اولاق وف وعن ب نسرلا
 00 اسي يطا يت

 (ةيضاتغا دعب امو ةييصولا لجو ملوث هك لجلا» نبيع معو رع رشم ا ىف
 0 لاقزياكلشلا نحو |سسايقاملادي اينامقليصو دانا

 ناضل ءاصورلذل عروجد لا بح لاقفم كنا ابنا قباي لق هده كب ىش
 قارب فسيح يطا تدم ا تياايهدل ول لاق با ةلاقملا بلت ببسو هرلو
 ذا ْئومملواتعا نرسل لاوسلا ذو ءاقملا كلتا لاتفرش الجن فيكرعا
 ليلدلاب |ن ل اهتنالاودوصقم اش او يف اضريلع غشنا نارشتتلال لس
 ,لوق وش ىواصا»بلق كت ييبلا داليتسإ ستءاءاذلو ةرباشلاو فرم ىلا
 لامعاارف بتجوا ىو نسل شالا تخيل ايدإرلا لبنة
 رت امل ف توحاو تى لك عر الاسم ا قلك أمل انصر ايل قرط ور ايلا
 ناريقلابرلذ قلا ىبو ةزيصلا كوب ور وف لن لكل يو كلر هن لع ةافصلا د ةافص
 يالا قعر فيطلشا نامل ف هلس ىدواص»» لضرالا ىئالورامسلا ىف تسسلف
 ام قلابب رع كرخ علكلا وزب نلا ليو ابر يياو بر يغص ايخالاب العايد ا
 ما ارتاروزمس ا مل هللس لمتا» تا 00 اند سرا ةرامتقشلا
 : ا ىلع م رع اقتل وار الإ علت سس ا مرعلى الو لوعفملا لك نلت) دصصا ىلا يشي

 لامازارعاصو جورعص لاقي قنعى ولي لبإلا يرعتر ا ووب ورعصلا سابك

 ىلا ل لا يرسلون ضع
 اههنعب نولي نالصرل ارم ايورعل و ماهل نبا داو كولكا ذا ترجو رك موت
 ريقفلا و خلا ليل شل نب عرترلا نككوازب نخا ذي هاري رع زب ضاعيشا انس ا
 حرم اذ ىا لاح عتبوم عقل و ددصماعرم ل وق للسلم كتل قر اوس كرنع
 ملوث هلك كابرسلاو حرفلاو مو حرم ا لال لسا قعلاواارم حرموا
 | حارس الاد ضر وطب لب بم لى شما بيسدلاو لادتع الاويو طسوتلا نمط سو

 و نيلسلا ليلعو لأ هلثلم حرارصا» تشر مزن بمد بيسدلا ل لش
 راقولاو ثسبعلإ بانت او تايركلا ىف ىلاتلا عنيبلسل ا داربسزلا كا بصل راقول

 ابو قو رخ اوريفز لوا نال قخم اب وا توصل نمط رصبلا ضن يدبلا
 تيما, [ن يمر خأو ريفذ لوا لوق هلكت لام دوع ىف نبسقورانلا لب توص

 فلذلو ناطيشلا يدر افرابالا عرسال حرايص ىروثلا نعورانلا لب
 موتو ليش وريمكاب مب ارمص) نيفارلاهيبمشسلي فواا ثم ىلاعتر شل دامس
 ملا ىرشولا اقر الر ادمر» تجار | عام ف تروصلا عنب ر نإ لك يينت

 علا ليث قو سنا فيلرعتت بع يعم قع لانو عيت ا ليو سانجالارامسإ
 بكوب ريلنلا ىف دما ناكريمحا يلع تفاوت ذا توصل نا ةفلارملا وريتلل عر
 ”عرارصلا سلاحا قيمضورخ فلاب لواو قخ زد زاو أ تفر ورف ولك زل 3 هلخ
 بلك خوساو ل وق عطس كا اهنعةبسملا عئانملايخستلا نيالا ورك حملات عل
 ملوث ايلا وامل اصورس الط مهعلا ابل ا ذاع رعت عرب ناو ركا او ع انأررق ها معن
 هطل للاب تعنورب الف عربا ,ادارم,س نبك ثسمنأتلا دان يؤو نولي

20 
 مرلع ليس لو بؤ زلا زيلع سا, نطابلا و نارقلاو م السالارساظلا
 ' هل لم دلل
 هلسلع لوريل اقاك قلق سو بؤ ز يار تسمع مفر يغو لاوغصلا نيل زإ
 ازلاكمدزعازص رو فلغت ب لاو ترك نيرطنلا ق تزن س انلا نو مل و
 هسا لوق هلل ص » لكريم دتافصور شا ىف لق يلع شدا لموت كولد اج
 سيب لولد ايياؤلاكر بو ا شساو فل نب هاو ترا نير صنلا متو لك ىلإ
 ملوق كيه »» بيطخ قاذل ةيآلادذب تملرثف تاؤصو ىلاعادشلا ىف قيل سلا
 ني اطيغلا ناكولو مب وعبتتاريدقتلاو لاول طرغلا زب (نا ىلا ةراشساريفوعبتتا
 ناطيشل ناكولو نوعبت مل ودلع مب اعلا لام ٠ ناطيشلاراعد لاعم ىا
 ايا نلاطييشلاراعو لام ىف مت( اريلعا ودم واي نوعبتلا ىا لاجل يفواولاق لا

 ىاللوقب فنسعلا هيلا راشااككى راك مارفتسالا نافداشنالا ىي

 فا ىزلا نأ ىلإ فلاب ىقلولا ةورعلاب ل وق لش ل»

 معن عر زل ايايندلا ف علازر سوما نإ امك يشدلا ىلال ةرخآلا ع ولياناظظيلغلا بازعلا لا ىلإ ةراشا مث ىلا موطضن ل وق ءلسلل عرارص» ندركى كدا نيم اتا متبل ل وق هلع لبا دبل كف جرم اذ
 ا ةءرسس دوال مموم يود سا ةوقوجو سا .لرسالا ولو هع ىداص»» حاصلا ملارعاز ءازج لز سيلك

 يشم ىفلاو:_دياحصلاتيسنلاوةطسوتمانيشم ىشمسفل ىف لو يلع شم للسان اب بيرج يشم يف عسسل اكدر ىنتتي لو
 ريل تلا ىلح ملا لوسر فلق عنا دج نلذيسرك ١ قددو تلقا 51 7 ارامب ببذتىغا

 د قاع عب ره ىداصرسلىوطل ضرالز ناك يمك يقوم د مدقتم ا ثيمدحلا ةسال



 انا يذل م” هلل ىواص»» إقلاذلا هريدقت ف وذجر يخوا دفنا قطو ري دقن ف وذم لعب عاف ندا كارا عر وفم ةلالجع ظفنو ةدعاقلل طرشلا بادب ندعو م1 باج ملئ ارشسا ناوي ملوث هلس
 ا شلال وق هلح تل ما ناو ل لا بدكيرعو ملوث هلشس ىواص»» هدصو شد قل نوبسم نوح برشلا ىلا برقي بكا شس الا نبإ نا هدفت لب هسإ
 تلو عطقتيل فيس ىلا ول محب ىلايابو نكارقل اولا نيباشملا نلا ةداتف لاق ما ةرجت نضال ىف اي ناولد لورق هك ىداص »ايل كلاملا نا امل لاا دنا تسهث ثيك سا لبق ا جم ا زب لا تاولمسأ يف
 نير اسال و اا اسو ةاروتلا لع نإ كو لم ايفو ةاروتلانيلا لزئادقو ليلقالا خا نمي اامو لق نكدولاسيل نا شرق فواورماوا لسور يلع سما لما لوسدا لاس ناك يارد بيلا ف تزن لاق
 زا ا ريلومعمو نا عرطوم ىلع طع عيلان وقال قو ورمل! ةدارق عازب و هدسير كنا لاول يدق اوفارو و ىادأ ا كا كف طع هللا" نايبلا مور نيد يركن ةرطقر لل يرديسنل | ثك اكان فوملاو لك
 . | رنا هدي لم | هعبس وق هش كا » داسماذاسلعجى اةاودلامس نؤ ب سمو ريزرى اهدي رل و هلك جرار *هدصكا ن اع ىا لام لباد هدي و ربخا دتس وا تمأوأ رطل ةيلعافلا ىف" عر فرو
 رس | حض سل خخ ل ا يصح. ىلإ عر اوب نمدلوق ا ييضلا ورارل | حتوم ناكمملا ىحبررحرا ىلا سرير يفر صفا

 )| م مم 1 : 5 1
 ةعيسلا رعت انضملا فذ لبر نا ناو م ارئخ الام مو لكارلا قعمساضيارجبا
 ليف نوب نإ قنسءرلقا ننال ب صنلارمدقت رعبا لوتلرخ لما ورصصما) يا
 طا تا هحلالا كا لا و٠ يهم رتل )222 أ رووا باويطا تاركت دفا لق هدف كم كذاك ع فرلا ةداق لس لاعورل
 . 4 7 2 نرءضرالا فاه ناوأو معنص ىف دومحتا ومالا كتب يب لو قلل "حلا ىباؤال ةاذرص ف قل مالكا ولا ةانمي نا مسا لع فطعر ب راع 3 1 حما اسيربما لوقب حاصل كاذب صب در ىملا ظاضلالاب نوي ان ريبعتلا نال لاح وري قا نع ينخلاوه هللا ٌتاروريغ امي ةدابعلا قعتسبالؤا نيرو ويل ضر || يمصتانالاو بربع اكول ىاريدتلاوضولا ليس سد تول نع 6 را 000 هيف دقت 7 3 0 00 ووو دبحد نومها ل ليدل وهلم ةجتللو خللا. كمر م 1١ لإ نا” م ص 70 ١ 5 1و 1 1 1 : 0 ابياقفإ] هلل لمحل لق نيدكأسلاءاقتلالربض اوأوو لاثمالولاوتل مفر |نوننم فزُحملانلو 9 ل يضو رش راض باوك اهننغا نسمورشلا 0

 مالقال كلبا تيه تامواعم نع مربعلقفل تلت نفد سرح زعبس يدب رو ميسر عاق
 ىلن ىروج هارب نعش ن تمي ىلأهنهتامواعم كال كلذ نافكابالودا سلا كلب 7 داو ضنا را ورق 10 لكي تن انتالو تدقنادادلا 01 يا 0 ل  فلقاكا 7 | | للزيومالكإلاكلتب تيبتلو ىااريتل ببستى اا يبتكر لوأ هل ك» هدي لو

 ان نتئفياخيالاعبم لك عبلة وكرم نإ نوكيف نكتملكأ| ١ الماهية طم طعاش ها تع تس لل 2/11
 لكرينف لا فول, ديراب ل2 ربل رت لحي هلل رطل يلعن ١ ور
 قدوه رحال كفوو قلو ساند عل انا سل ل
 راحل لابن ناو تبل نحل اهدنا نارك كلذ كبح نلمح امينا لما كلو لغ قداص خا تاو نايا كالا

 ارسم مظعلا قل قل قالمة ليال لطول هدم نة دددبي يل 2 رسال لس سنو
 فاسو[ هنن دندن طل داكرإوفا ةرتاؤ نرتغساآلللا "ب
 لطول هولا اكدوا ندر دفاصسعإتس طا
 ريا لاَ هم نوعدفلء ارضي ناب عدل هيل نصر ملاك منخ نك. كيب لق لاطلاق لع ل ا ساعتا لت

 دلال ىو ةغاة كلان رفطا هدوكا هسه 1
 نحب ريال يضايل كسوف دلة وانش ف يلقن للك فخي| | دارس تال لأ كان نوال قربي اخوات مدهاو نإ[ هلصند تانغ ةحلقألا تر دقو يس ا

 ”ةزكاطيشلا ووقت لا بماو حف ونا وهلا تارت يللا
 7# قرف طيسقو ةكرعلاديرشتل فيفا, لويوموقنف مز ءاشلا وو دنشلا

 0س رع بميكلا ذا سف: ئر نانو لارين الثا رمان حا ما هنالو تام ز كد اوأَديال "0 2 ظ 0 0 يو ياسا ست يي ذل دامو از مرارا تب لتلا هايراذو ةنارماركذا دا “لإ | لك تمايقلا مول ناك ذاف ةيبرتلا نتريلع امل هدلاد نكى زجيدلولاو تقفش ل ِإ 7 ربي مى رتطو اذ و هلك أ ِ هقدر مزز" : ل ى
 8 || ) تورز أ مسحت هرم امر هلأ بلا ىور د اموب وو ينل جرا ل فص ؟| لوك ورلاو قف وطع دا قاثلا وربع | رعب او 0 ا 11 ١. | مف :_ ءس اكيد 271 ءااويوتت تت تأ ها 8 م 12 3| رش ىإ د رأسا ءارتيالازامودولوم خلاد هر شن اهو نانا تس وب وأ دسسد ارو ومال ورلوق كلل حر
 1 ارا ةعاسل ولع ارنعمللّنأ ةسمإتي 4 را 0 وواومالورل وق نلا ىلا ىكول م يفاظفل ضنسعملا قرايز ريفر لوق هلسك ”د د ضاق ىلا
 ' 6 0 دلاو كبف طع ريو هرعيلاروربث نسا ضوسأ د شم
 أ هسا فاعلا فزع م الكلف ورا بدبس ى ا ئدارل ولو ىو ارم اعمل قيل هين ةرفخملاو ةيوتلا كتر كلاب ى رولا تساي ميلاد لوف كلم «نيورا لا الضلا بف رات ميشو انيك اسدلا هدد نايا دوو
 ا تاو ىف مارك بلل بال اع قام اوطشرامسلا قم ضرإلا بح تقلا دفان او ةعاسلأ او ريل | ليسنر لب ثيم لاقل تلزن دعاس فك دنع شا ىلا لو هلسكل لملابس وسل لو قب ل اضن طنا م ابسيسإ

 | درصقنلا ناكارل بار يخسر ززنلا سصارساو لتنال و هليل لاس نيثابلل ليززتلا سى اري دشتلابرلوقو ىو ةزصو ريش اوورمجى الل ازنالا ناىافيقتحتابمل /ءلسس ىداصا» توما ضرا ىابف تدلو نا ىاب تقل ادغ لم
 | ايئاذ شت ئاادغ ب اذا, سفر ما ؤاورلو هلشلا للرب يشتم ىف ناس كت لإ سرس املا سفملا ضو ابا دعب اهفو ىئاثلا نود لوالاب يلا ف لوالا شلش رومالا ىف صو بوريك م دعور ومالا ه ذيب ناحبلكو نارها انجب
 مصر لل مترا نا ىلإ يني أفلا نا وق لسنس ىو اصلا رمت م ول مالو ىف تابيغملا زب ضب لردك حلاو دارك طع علي ما ومن ا الف ايلا لو ايم انس حا لفعل تل العباد
 ةلاوتسالا 7س اريغمل | ىلا لصوت امو رسل زج بيلا راضم لوب هلك حر» اهنطاوبور ايثار جاور خو ليادتفو اضالا_ماولباملهرع يلو ب اقلطم كرب لب اهب صتيبنم نركز هدانا لوقب وكرم ايشالابهلكع لدا
 1 بكوريا ولا قش ورعلا نالوا |رلع نوعي قلا ىب تسمح هذي نال اسي قفا تتر وق لمح كم حراتغمل وب اب ب عيب ىف انلا لو ند زيا ومو مدا تشن تع عمل دالا ل



!ضبلو ةرروسلا بداري نال ؟نعبخ نا عا موا تضيف باتللال يرن سلا ىف ه1 تعمل و جلس م صم 1 ل ىف |ىهز <
 0 لي هزت ناآرق 

 - 0 0 لل يزنتامبف ل اناوباتكا نا لاعف بيا لن ب نيبال لك ربع 0 انسانا ةدييرب ت ا
 اشم ليز وكن اثلاثلال جلف هربا رقر ءصلا نا ليزي نلعتنلا لوك الو هيث ريض !نعلاع نيم اعلا ببن وربخيف بسر الو ارتب لش / نا الار ارفتسالاوا تخل هيف ماعلاو | جخعوق و

 اسس ]مدام لبي نوكيف بر نمسا ذلو بيسرال كلذ عم اديب ين ندوب حلا سمايل !ليرزدن نيه نميلاعلا بر( نسد زيف بيسر ال نولي نا عنا ضرتعم ا لاع بيد الو هرجخ برن مواضيلا
 كس هزتفان ولو امل ف سلس ىداصار خيا بم نرمالاع نوبي نعيد عضومل انف بيسداعالا نحزن انتل يف لتس حرا: ضرتحت بير لو لاح ا وب بد نين وكيل اد ليز نر يلاع نوي ناري
 هي | منال يني نولوقنا لرملوف لس فرار: تساي ضال ينكر انجل هما رومانس ايدو م لارا هاف ا نولوقي ليد انحم ةزمهاو لب نحب ةنناكلا ةوطقنملا ىيم ناله هيلعساى صحب قلت

 ا 9

 1م

 - بازعا كابل لو هلق كانك لل وملك اذا اياىر و القكيطلا . نمل لش اغل ل رونا ماج ريالا اريقلشا ىاوارف |نولوقل ١ لب ءازعم ةزمإ اد لب هت ئطقتم

 2 المدام ندين رند ينتاتوادعرةفال نلان «ف نججسملا ممل '"قوااملئا
 أ ليك اهم بازمالانينرقلا ىف لرب قا ركل بولاق الو بري

 9 20 "يأ من تلث ىهو"نكم عريسا
 ا بأ نوثلت ى” و ةيدم 5 لص ةروس

 3 9 دايك با لاقد و يلع ىلا هه 4 ريما مااول | 2-0-8 ١ ىواص ١١ جروس ابرد قناة ا أو
 3 59 هالو 5 م /سرإ» | م م . مي 1 نادج

 3 تروس لاب ناد 7 هويسرلا 5 ال م سريا هل ١ ٠ صا 2 2 ٠

 3 راواي تلج مق طورهفلأأ انلوراساومو لا رسل نوضوفنو باغتلا 0 ييعلا تَررِم ل واربزس هيف كلت بيرل للدسم نارقلا ركل لزم هيك دارج ملع ا برأ

 لاعويغسو صازرب 21/2 أ ندوب نيهان ةهان اماه هير نسل كبَر نمو قاوم لبال سمن عاوارنذ !نول وفي لب م1 نارا | لوكس ىداس مهلا املا سو ب و ل 0
 هل يلا ندا 9 /انىا لس مر نءالاعن اا مكورسار ل خا اا للك" ماو 5 07 5 2م 27و ف 727 | د تس

 ل 0 را امداد و ضر ونود لا هللا كرانناب نو نتدورحسولعل كبف نةريِنَ
 ةدارإلاوب رولا ديد ايف قار واع هب يبادراوتسا كاملا رس ةقللا قوهو وعلا ىلع ىوتساّمن ةحمجلاهرخا نجل اهلوا يا

 اندلا مايا نرائا مري مل ف كيلشس بيطخ» يدا ىلا كلما وحصل ىكا هيل هب هيرو مع حو ني عيذشم لو رصان ىانمقدإبزبأد مسا لَو نمزيغ هنود نم كيرامك ابرك و هس نال سف بيلاول تاددتوملا 37 هل | روتر 0 ل 0 رج ور و ا

0 

 وف
 ل

 مسسانلا يس سصسسسسسسلل

 210 ضر

 يا
5 
 4ك

 ت١ لوزن ان ورعتام :خسمسعلا مورلا كلذ رارقم ناك ا هرارقم ناكل وقد 27 انو مب مرر رو ولو و و و بو
 اج | /اسلا نين ناف ميل ربو نا همام نسما اسأل !عوورملا رجل ع حرب حي رع ايد للا نم ضرالا ىلإ ءايتلا ورمل و ني نورمونذ انكن وم نساك

 5 تمي راب جرد ىف ورب نسم نعلا رارقم هلاريس# لأم ةوس قواشرلا فن ونحت ام قدس ارا نقم ن5 علا ميمي ليلا 33 ايها اضرب ف جرويو تس دفا ةريموأ ل زف نسل سسم ريس عدا ديس ك0 مر 1 هل 0: 218777 7 ا ا 7 و ١
 © | درو ايو هاب هرزاو دل اسرينكيمر اخ اهدا انا لاسرازسواهزارنا تسسرلا ١ وكم ةاصررمم لع فخلا 8 وكي نمؤلاماو الا ىلا 3 59 هلاوها رتل يدل موووهو

 ردوا 2و برا جو صلشل نعبازار ىاوذابتلو قدرا قآل هل هيرش قرات ايدل

 رانا مدنا كن عم كيور متو بذا, لاعل نزع باسأد يم ةييرذ رن لحج ل نبط نود دا ناسا قا نب و لاش مل لبان: كسو ةفص
 هلعجى | جوت نجررق 8 هدأ قاذى اوس ةفطنلا وه فيعض 6نْيداف نق ةقلع

 اسؤنوسمف ىلاعن لوق عم ليست ننس تعللا هرادقم ناك نم لوقف نس ثل اهرارهنم

 0 ._ مد هلل 7
 0 0110ج سم: موتي« لج ةريمكلا و راصمللا و عاوسالا دعم يملا نر نلا ىامكل لج وا دان اكن ا سباسأ سايح

 نمو نس ثملا «ر رقم امر ثف ماما يف هرقلا مول ناب ضل عفروو: نس نعل نديم
 لاس ةروس واين ملأ حللسم /شات نست نوسة راق
 1 تساي لاوجا مشل قل ول اهلا نييسمتوا فلإبررهنلا ىءاوبو دس تعلا نيس

 ٍ قاَيلَصاٌذإَءثعبلااوركسمى١الاَمو ةلقلا ةركؤم ةرتازام ه َنورَشت ميلف بولقلا ا 2. 2 2
 قيقا ماهفتسانيرِحَقِلَخ لَنا ءانوازتبإطلتغبازايرص نآبايخانبِع ضر

 و9 9 ل 7
 .٠ . 0.١

جل كو هسثعلا نبسترارقم ل وطاربطجل ىلع وايظزف اكلا ىلا
 2 م اوبط

2 
.- 
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 دامب اهئال لاطتسالا ام, يال ب ابقي وع اتندعلا سيار يو نمسا

 مل. ىلاتت لاو نيعضوملا ىف نيكول اىلع امه سب فلا لاش داو ةينآتلا ليدرتتو نيتؤددلا
 اجا موعواينرلا سدت رلاب ف للا لوزند اننل يقو نس تعلا يضر قبازلو

 !وراضرقب ىامكب لوو ى نَا ٍتوملا تام مكف ونيرحبإل لك (ن ورفك ثعبلاب_هزتر دل .ءام رتل سا شورت 27 7 صا 2 كر أ اري هلط جر جرجو 7 لوح دور بر

 ا 1 0 | نأ زئا ىطّقل موآق مسرعا _وطقولو اينرلا مايا نشحاو مول ل ءامسا ىلا

 اوسع ان ن ورفأكلا نوما ؤإى رت ول ةدكلا عاب وكيز اج ءايحا 6 نوعجت مكبر 7 2 5 2 + ىو 77 و 2923223 77

 لرعلاو ل وزدلاف نايت امسلاو ضلال ن يم "فايل ند إل متشمشعلا

 و كت 2 3 جبر هلشا و

 خ صفرا نلاررعلاال نم نيب تاو لوط ويإنسلا ريس رلذو تيلالارلؤ سدا ' جاوطخاغلا زل : : كنم ادهم و ثعبلا نم انركن أم اًررصب !اًتر نولوقي ءابجاهوتط طم” جلءر يعش

 0 رقاماورايسلبيل ضاري عفر عاو مول ىلا وعلق اما لملاوةنس ثنا, فال
 < ىف ضرالا نم دذكاسم ا ةرم بدال اف سس نعلا يسمو رارقم ناكر ول( 0

 ع يبل ردع مروعا بضل هل نر امف نآلا نويؤومانا] يف اجبامص لمعن اين لا ىلدعجات هيفمه نب نك ايف لسرلا قسمت
 تفصال زيوعلاوا ناتعوا نار توصرلا و زيزعلاو هرتواعوا رس كلذ كج 72 خ١0 سا اكيال ةسح 5 لا

 ِ لليد لوط 0 مقدم لفريشل 0 ًَ يلع لاقاعيظنارما تيارلول ب اوبن وعجوجلو كلذ مع
 "8 | رعي لماذ روي ورب ردا ىلا ةراشما ذنوبنا ا -

 3  ٍرابلان تنال مصرلازيزعلاوإر ضو رشم اعفلز نا عبرا زيزعلا ضفتو اععف برز ولاو بيخلا اعولا س١ بيغلا اعرلارمرملا الا جريل ل بث ءاهرسا ىف 7 سرب ةقالشلا ف اصواالاو

 ا ا 0 0 اضاف لو 0 هلا نوليداضيا ريل
 اج | نمت لعايناخالووغم قلو الواالوعغم نأ نوبي (نلا ثلالا ينسح | يلكت اقر احلا ىحا سب رص ىنجنو ى اك رايل/ىلشرماعريطلاو لك ربل لب الاثنا ل واتا رورو مان أل كىل رم اعريظلاو
 5 لنا وصنم ن وليك لا فاضملا وان انعمأل فص ءايباو لصف ارهف نيل يناثلا ةوارقلا اذ ثرعو رلى نحم رست رمح زا لح لو لاوس قلظو مد اين امل وعم وسبل كن ولم نلا عي ارلارعلاو تعا نحب رمح
 خل نلاكشيضو اجابت اكن ا دعب روصو را هراضعا ىوس حملا نوليو لشملا لعارماع ران عهدا هادف نا لاب ناش زل هدانا لو هلك جرم ةدورجد
 اهدا نحت ردعشرلا لوقا عواص» بانت, رج حر درلا ريف ين املك قا حي نولي اننا باطتكا نا متلئلاو باظكا ىلا يبخل نم تافننلا هيف ةرزلا ل ف لل ىداص» تضم قلع عفط
 20 لد امر أ !)رلاناضضو م رطبا رلاو ىو تمل اوتو ناني اعتسان الط او توام فو لبو كلش ل ماو ريرج قلظوفلاا.وانللضا اداب ناعضوم اوزلا نيرربلا يعمل جاور اما

 ؟.(ىكاىدداالر شا اسمي [لاقق ةنمدعل ننس نك سنا سابع نبا ىو
 3 اواو ةراتقو ماين كل وشتنيفتلا زو لج اقم ىبوقلا كلا ةررس 8ع

 : 06 ل الا 1
 ا كس ارلاوب غل وو للس لابرثعاالارشا بانك لاق ناد و

 ل
 6 ثرم ا كل ناد سلام ناك عي حرادرا عب اقلاو هقفجل عث زكر عانلا حربرلاق بسزي ىف ات لاو هرهاب ولم نوكباجل ل نإ اوعا لئالملاو حراورالاضبقن تول اس نا كالا نيب عك امو

 0 اكان هت فوت لوقو وقالي. وكت .ةظالا 901 تح ل ل عا شت لطم تاو



 الو اهتم ماما نال ن بام 20 200 نيس لوقو ىريعو تبند ىاضق بجو ل قبل وقلا نتن دملو حلس
 ل رفالاال حرا امرا و لا الفد نعت 210 لقا 100 رسب نيلالص لع ربيعه انسان م ةريرج تاقيلعت
 هس كندي نانا لم هدو اال تار يداي دوف ات ناي 7 7 ود نمله لس لمت»_ يقض جا رك ذاك اعجب ربكوتلا كي

 نادرا لالا ذا ننام لع ن1 باع رانا ف هدول 0 نازل يسلك 00

 ىلا رارلا بازملا كي / طلو هس كا نس نرجو لرقكو 0 10 اه الجحر قو لم
 يسقي بل للا ان نر ال بنل ل وقار ناك ءزذالعفل ساق ليل داب ايدل ليل لسا انتي, نيل و كيابل عرش
 2 دل ووجسلا : ام تن نسا ب بيجو دوج حضو:ندئرل اور تار هسيو ناو نإ بر ا كلم اطر كا الامل ديك ىراص سل نار نان انتل

 ًِي 12 را سلا 21لكف نأ تلا نيلتحتلا بو
 000 ارك نازك ا/زج فاجن مل وق
 خو ل ىف لان مالاع نومي ناو ينام للاع نولي نال يت الا نوعي لج ذاو

 بالرس هَ مال وه و قب لوفلا قح نجل و اهنور ايتخاب ةعاطلاو ناممالاب لل عر لمد ادىرامد
 ميسان ولف اهولخ دا ذاك ةيزؤلامبإ لوقتو نيم

 راسل او هناك عع رافتدالا ىف اهتلاو زرت اضمن الرتونب

1 

 مكالص رق مررقنل علل اررصماياو نالاعاءاورلجا رم

 3 2 للا ةولصومل اكد و رو يلطددا وصال درع ىور 41 ليللا
 ذكرك نوت مقا الرا بارعة داع ب نعل بازعلاذ رك هرتمكت يسن نرغب ناهالا 0 0 _

 ف 7 7 02-2 ٍيجيججك 9 6 بى | يقص م

 دويردسلتما عساني ني اوبال هظعو وبذا إن نيل نارلابنَمإ ينك 0
 , 2 وطلال ناجل نكن وريدتسالم | مهوازمجبو هندا ناعساولاق ىا ممر
 5 نوير نوح ريل ليلأب متالصل ارش ءاطضالا عضاوم وج يصل نع عفر

 وخل انتم م هلع لب تينت عانس يل نر !ا بوقعلو 0
 هل 0 ٠

 ضد داضعلو مو لولا الس نولو رثيبللوا ضواوملا ايلا نوليعلاوناكا امو
 9 انموم ناك الو و هلصذ دعب نجل ادصا لظريل ثيدع انا
 تيل ٍ - هن ذ سفن ملكا لو نو سمي نوقف م ةرراوو هتدحر قاحمطَو ةباق 11 ور صتلاورلاوحا تل ى زل سافلاكدثاصوا تي ذلا رمل د97 ا تاوحت موو كل ل 025237777 يك انياب نأ اًيئلاو تواؤتلا م ميما حت !هساررقر ع غار ورمل

 ا يضلل 00 | قع واو اسم ا ملل الا ةداقا نو ومس

 نكنمفأ ١ نوما ه نول ك مث ازد عر اضم ءايلا روكسي او هارت قو منيعا هب درقنأد نع قرع 0
 0 ع - هو 27 7 اتقءر اند يبه ءزاكشا ف“ لذ |. عرفك ريلو الا

 رضاع نزل نول نول ى 0نؤَتسال»اًقساف و 060 5 0 ا ف تل
 لانكا هش نر مح واوامب فيضلا نقيا وهوذل 1 2 0 ا 00 ماو
 6 7” »5 27 مالم مو. ىلا و 75 0 21 07-1 |أياو و 7 نوودسل الاقسافن ايمو :

 َىَداارإَدلاَب انعاذذو وذل هد ليقو اهمؤإو ليعا اينما رح ناد جانأأ 27 هراّدلإ ف اوفا تاكو ويلا لاةاضا تايسلا اد لقيا : نا
 م ص >2 كس ل 27 ىف ص وو ير 2 بذر ق اذ, ءانلايلا ير اصل( لمااماوح<زامئالا لة تاتا
 بلاورمإلاو لاند لعن دل ٍباَرعلا َنمَحِْمَقن نيل م نود تل مري داك رد اهم كن ادرار ءاوث تلك ىداص

 77 077 0 2 تير بر رقي رعاك وال نعرتك ل ند لق نق ؟ضامال»دينسا ير هةر ال ا انس
 هنمملظالسحاالوا اان ضرع سن نارقلا هير تيا هذ نم مْلظا نمو نامالا ىلا. نا و هل (ضجى امي اهبط ضج/ مةراعالا امن اواسبذ
 9- ةوص 77 3 ١ ا 22 8 2 نا نكي راك هاورو ل 00 النعلاو فيجا راك ثحاعبس

 َُف نك ةيروتلا بك لاى 7 3 واقسم نيكولا ىاغ !نيمركل نعت اني ع رت رو 0
 8775 7 اتارلان هلل يرتب" 5-5 او ئنصلاورلو (ظلاو مساراو

 ةتاايداه ىرهب باكل وعول دب الا ,لاقتلا لق 5 هئاذِل نم كش ةيرم ةررم ل اا و )2 لا 71

 مركب نفانلا نو نك مدان ا ناقل داو ريرمبلا قشغ 2 هي م[ لجو ل رياوسأ امترالاوامجوضو ىفت ايلا رن لم رع ما عنلا نا سار اميتسالل وام
 ا 1 : 7 0 فرعبتسم اركاب حا ةزاسلب ولاول اوس | اياد

 َنودؤاندِم لح و وام نق لعمل ارلانتياياو6و دوره عن :دليلارلع مزدد لل 7-9 0 دولا طاتيمر «/تاس لاما
 تاو 4 سوا ا ىو” 2 2 و م 3 : كاب ومان يلو و اهدار الع إلا

 2 ا » سعال يهل ومان 2مل م3 لصووم كبَر |ملانمختو مالا ارد ةوارق ىفو ل ا 57 ماد لولد ل و

 لع و قرع

 8-7 : السليل ىوملاةرئ اعاشا ايرصا لاوقاو التخار شلاح برم ىف مان نم
 كاكا كماك نيود دعب نالها صرنإ وا نيرلاما نم ٠ لي اتا لاوم
 5 اوريصيفاهيتل الا مهام مواسم , مهلربمذ نم لاح نومي ةوهرذكبرمالا 0
 7 7 74 كا 0 داقللاىزأل ب ومر اقل را وا, وسو باىللا

 ضلال زال وسان اريل أ ظادتاوررت نواعم نوعمس لذ انتر لق قع هالال دا اذن 0 )0 7 0
 0 2 اوبس لاصد نمذاكادمجالاوط مدا التي ى ومر رسما كيل تيار

 نول انكم 61 نا هن لكاتا كرز هارفي قلالي 10 ظ

 5: اور اناد ترافل ديف عيزتلا و و ا لم ابع ىبا نى در
 3 ا و ار ءاقازةر النمل يزساو ياك مجاور تناك نكيطبطلا ىدر لو بقلا راشيل بااتللاى دب قلنم عد

 2 0 ا 2 ١ ةلخ "عملا المدش ثيمات عم دا دل هللشس سال نيش

 لج كميل تيك ماللا قاس ةزع قزق طولا ناو اوريو باور مكر اي لو تادزحابارتد تال ادا ررس يعلم اًيلعجهسأ

 2 ا + دق اذن ل يربصل ا يريصت عميل يق 2 لوس ناشلاوت تاو سلو هلل م بيطخاو لبا ناب د دعس رد لك ربص لرررص بيسي

 ا داو وظل او غ ثوطحلا بس نيام ر رقم ىلع 2 ديب موال وق هللش لاري, نيكل 0 0 نع نأا

 ل طر راف تر عد ا نراقب ا ولا ما كنك اانيرافلل دبس ى امل وق ل ل و ف
 لم و ا لربات يفر اك نازك 0 قايل سال لل ماع از ىضاقنا لاقد

 0 امك وبدر // نم ان ابنادبم عطق اب اهنق تاينال ل "رو لسلام ارب جام نوري ساوري ةر اجد رافس |



 نو انزل صفو نيل شملا ىلعانل لاند نولوقيلاوناكن دياسما نا لوزن ببسوتفل ارب ىتبن وايلر لوف لس 00100
 دهس ام تاس سو افون ني اهل ربل 0 اؤملاع رك ةريرج ثايلع
 ممايصلا 0 هوب دارنا رق عم اظازن م لو هداز ةرايعو باس مار اجا مدعو عننا ”دع ةلعلان ايمو امس اليجراهنالا ماهي ف رامتاومف اوديو لاو ني 2 وف
 ذا او زال الان لاك ولو أر ريش مول لس 2 نردد ونصر يي ملا البولو 7 0 التاب
 ترشد 0 لير السا ارا انس 2و تر 2 تحالورنكب ازعل 4 درت مب لورا طضالا نارا لتقل لاه اما نإ) ارلتقو بازولا ياي
 هلام ومرات اًنئراؤا< | ءوييللاو ع 0 دل مرا اشم ارم وى كر كر هر تان رزلا عطس | ىلا عت لوك
 لاما مار د م السلا لعيب تن ات وما ملكا ماع دقو 7 2 4 ل الاربع والا رق رع "لي ملاد سا مالا

 ضنا راع ابرق هلا 0 مم با نحالا / ىوااملتا
 0 7 ا مس سا مق

 ا كيا يقف نملاو نيرف وا ان ل لك قاورص ضمك ناك يسوأن يبقا له قم اة نيزمول تو حجالحا قررنا خالل نورملاض عنو 0 تا السلاو| ع مص 12 17 21١
 مولا دواداي وس“ اي ىكوماب 00 قب طاخارلرسلا_ طا 5 1211111011

 0 سل 0 39 0 0 7 ا وا ةيبولن ولو نوط م لو مهنا 3 يبه دصتم وو

 رو ييابافدرااكرصرسارلد ناد لوسرلاابيايدىبزاديااب لاق ثيحأ عم 0 توم ثداح كأن نورس اوه با زعلالاذن ارظنا ةرجلزك ضرع اذ من
 32 0 للان لدررجل قش 1 55

 اش رمول نير ثاس مارب هنأ الص مال كيوان م ١ .ياوعبس هذلثىث وتين ازحسالا قروسمبانقيرمالا لبق انهو كنمروكوتاسي
 ااا ك١ ارك نكن 9 9 9 1

 ل ا اما لسمل 1 حج ا _ لاو 00 ل
 ص ا ةنلاناوتانجرغ دلفي تا ىو لوقت ع هنا يقام [سألى ان برس ربك لعاول رزق شير اا ومدقر راسل نايطسب رب 1 ا 8
 00 3 !نارقلا ىل" كير نم كيل جو 0 و هقلؤعأمذ 11 3 لبق 0و 2
 0 او تاللازتبل الذ ضمرا د يسلا ىد باطلا (نررك 00 ةدالعام
 17 0 5 اناس كرماف ودا لعْلطو ويكون ةءارق لو اريح 9 تاريخ نٌولمحاَم

 2000000 أ باز ل كلاود ووو كنور ل ككل ديس 1 يدع 7 1 يف عل ا وسلا“
 م ةردهق تلاوكجاوُزا جامو سمح لقح نم لضف مهزم لكب لقعي نيرلق هان

 : | اليسا زم ارافلا راو هلا * لوقب يي وظلا تغرم لصالا ىف تيتان ابا لبق فلا "لبن وم ءايالبو
 را ٠ يلب قرش هناوغو كطالعوإل كاكا ب واتس رع .رباهركو 1 عارلث ىررص

 ل 0 50 8 0 0 7 0 1 صوف ( 25 خاج يعد لجو ايلاةر سا درب ةراقكلا هب يلهو الظ

 + |ماف هلل «اعادعب تالا ىابومل وف هل نقتل يكلم عضل جيوزتانلاواة نقف لاول اوإ 7 هر ق السبا ةهمايشلي
 < الاسكان ا هنا ازا او 0 مك 1 500 اكلك ا ع 00

 ب | شلون تفر كب 7 5 16د طول مالتي ب وشاف ادفع وز اولاد اوصى نا ةةنينو زلات راح نيلي ارماتن قلاش بيلو
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 لالا نما ولم يذلا لشمرل ب اسلو نبأ اورتن همتنست نامت
 ١ يلعز وتو ملغ قائلا و لس سارالا انتج مالادتشيسس م السلا يللي
 ردسل ىلإ فاكر شعدا لايل عستدعب لإ نورت اس ب از>الا نا مالسلاو ةولصلا

 ريقاعلاو ركيابانجالا عر اهب بم هالار يسلك وقلرصنن و دالتبالا ملوث كلش ١
 ارلضرت نا متم اوقبلا ةروس ىف رلذ امك ايارشارعوةد انتو سايعي ربا نكو
 رك | روسو شن قدصو يلو كم كا" ربان رماولم ني ذلا لش اياملو نحب

 ينقال لك ررخاو هلوصح ل يرصنلاب اور غمس اعنا لا ىف لوسر واربح قد
 نا وبا عيرصاو ريف لوسرو را محا نين عحيرشتاول الو رطا مسا مالت ىل ةدايز
 | يوك دقفام فج رمورشردقف ل وسو ما ع لاق نب اع لعمال
 | ذارلا نسلوق كلل ض» ل وسر ورشللا صينى رو لق تن |موقلا بيطخ سل لاقف
 | سو ميلا قش لوسر حر اب رحاوقلاذ ا مكن ا باىعتلا نسل اجر رنه للاجر
 بحت ٍةرتو ربت نءديعسو ريو ازاي ب لامط بواد ريشتسي ق اول اق واو
 نا ايغراصب حنو انطقو بحصمو قررا ريغ تارا بكى نم 7م يك
 ا اف عبقرعف مزال رذن تاكف توي كا عرملدبا) تاندحلا نىك نلإ] تملا
 لزم» نطو ن اضل دال كسا توم اغني نم مرد هدذن !مبحت ىضقتفت ا
 ل بيطخ عزا ويح لك يقر ىف مزال زنك اط توم عتسا زنى نق وف هلال
 .ىلظو ىن نعل قوم سول هر زن راضقرقتنت سمعت و لوق هلدك ” دادرإ رق يس افلا
 لاتقلاو شبا لوسر عم تاثلاو موا صعب اوضفدق و كرون قوم اهاكبم يعدو

 رعاداةر ايشلاور تول ى |كذ لو هلشرر عفرلا نا: يول آلا لوزن نإ ىلا
 الو لوق خب "مالا راى ديعرلو هلل «رمنلاو ةداشلا ننال
 نايزاصلا رجب -- 0 ار
 لدباسص لاق ليعيد 2 عب اولدب امي وا ني لا بزعلنو
 000 كو لل
 ردا ل نصري يلع شدا ىلصطا لوسر تعمل اقر رص ني ناس رياح
 و حيرلاب لوق' هلم جر» نذ اندم ياريس ضو انوزخلالو موزغن ألا لرقي
 تيفال بان دوا ل دراي مااا وما
 حللت لارول دل ايداع تساباوابصلاب ترن ىرابلا عي” ىفو لاتئريكن ماو قر اسمي ارب ةكاطلا يكل و سبايسي م /لامورودقلاتانكاد تان
 كيلإ ءكوشل لاقياذب لصالو ب صخب ارلوق هللا بادجالاا داعى ا ميورم اظرل و
 لال دير رةدعب تارا لكل يفو ساعب ىا كنبة رعب ملوث للك حر در" ن دربسىايي ةيساافلاباطو ىلذ سم يطق ل لوق لس" مب ايبصو مبان ني ىراذلا ىارل ل هلت عمدد»اروديغس نأ ل ناو ديمونا. لك هريكد : : 1 م هالو 0 ا

 0 اهلا تب ةئومدو ب دسال| شسحك تب بنر زو ير هاولا ةعمز تلبب قووسو جيمو: ايما ىف |تنيدنج ايس و ةيلسم او نايطس ىلا تنب ةلدراببسساو ةبدت ا ورم تنب ةصخحو شنو ةوش عج لمي نمد ىا سنة رلو
 تل ةفنلا ةدارةيسرلا بايشدتلاس نذ ىودؤلانم نسظو لو لس ير سف تا اع و تنلا ويعمل دعا فاكساما تتر يرينا ربط نضال تسب يس وبل
 متلاسمو لل هردقي ثث طعما تسد يلاس لس | نيا اكف ةلاطرج اور ا هلا شاتنلاى ف يلا يسلزنف اررخ نيورقيلا) نا ىف آد متديلعرسسا يذلا ورجل ةقفنلا ةدايرند عيسزلا باين نه دعس دن لو هل »ضمة الا هزم

 الك بكل اقلط ةرلا حيرست حرارصلا ىل لاق تما ملول ىداطيم حتما لع ا ىا نلحناملوق كس



 يطا لش ةدانو كا برذف سلق ياخ زب فارغا كيل كال لكاينعارتو قرا دادلاو لوس هرطسا حرت اذاريلع/ قوي ضماوب لقيط للا شع لوس أدب تازئاملامنا ىراذبلا ىدد ايندلا لق رخآلا نرتخاف لوو هلس
 قطا يفك يرضاوالب النسا اعتراض شن اعل لاق 1211011111011 ا ةرمآلارايتفاو نر اغيفاهئرلا نر اينما يي
 كير وشلالا م ةرخآلاو نر نيالا ويلي لضاا لوسي ييرل لاق د اعتا ىف فر عدا مر اضل لوالد يؤثو لئاقمو مخ اب د غلاه لاق ذي ورحم مالا و قالطلا ني نيرا يف موق بذور وغلا قب ارب ناي
 ان دشلاع راخب قابل وال لدتساو كلاب لاّثو ثلثا سفن تءاتخااذ او مقلط عقا ئروزلا تءراتخااذ |تباثنعريز لاقد فيعمل ارمععونمابو ينل دنعريعجر ةرماو عَ ابشن تر حاولو ل عقب الابجوز تر انخااذاقرملا نا
 ىواص»» فرش قلختلاو نم بقلاو ىلا بحرا ررعرو زشن م اذ التل ا ابرق ركل ل اعترلوقلا عرض 7 قاتل ةالتع عرامإلا ل ةرارانبابل تاور ق ةراجل ردو قشالو اس يخل دس لوس وبلا, دقبف نبا ىف تاميجن بلال مور يلعر طا ىئصا لوس نكن برق 5 0 ا ا باخ ىفديدشتلاسححسس» جر ىرم وس ب اتعلا ال قاحت تنادنع  مردق ظنون واضف راع ىلا نر ادذال نا هرئباطختايألا .جل هزي رضحافب نكتب قنلراسار هلو لس ىداص» ايناس رراتلة ا تضاكو رقت ريغان فار تبلطتخرارثدح يك لاهقؤف ا هج اتباب تيرماف لامل اتسم نمار ددفلا الا ايمو ةضئاع ادد ايندلا 3 تسارباز عت كلذ شر شو ىا ةرخلا عر تخاف لوق فلسا" جيرارلاوم لوقلا كلذ نايم د قد ةزغآلا ايندلا نيد لب بجو زو اسنين لانا يطه ناكالا وق قيمت سا تكذ نا قتال د افلطدع ووانرتخا مك ا لوس
 اهتيزواينرلا ةريكادايتضاو قلكاروسو زرغنلاكل يل لرق سمة ئيس ى ا ةفحانبهلوق هل
 عمل لاعتلوقلوب ليف ماظةيصعم ىا شح نب لمت ىو بيطخرل وسرد ىلاعت شلال
 راببثالا جر اوزا لاس مل اعت طنا نال شح افبل تنتا ربنا اا تمت رطب تلرش ا
 عرطكيرغتلا يكب لا مدققراسشلا نصا رتح ىنلاءاشاي ل9 علت تش اولا نك

 انمي ازيا يندل الع ةرخجلازرتخ اذةنجلا ىلا عار خلا ةداأب نسم
 :ةنايفعضيةءاقىف فضي نيبوثدا تربى لأ هوسأو ايلا ديَبمْة سيكس

 نريذ بأ نع تعص نيو عضَبأ البان هلابصنودعمزولابفعضنىرخا و قيل الذ سنع نبررق ضر يدوم لوريل سدا هله لوسر نوف ةدخ
 37 3 20 57 7 7 21١ ١ راك ىلكم تسلا + ودا "ردنا لوس نالان لا ميز بلطلو تاوشلا ىف لكوتلا ني

 ل اوسرو لن مءطي تنفر نمو 0 راسل عا: ناكوميلنم ىا 7 و ا
 د لا لاك ع 5 1 . تاك 2000 712 1( ١ ا ىو مرارثإلا خااثراشلارامأع

 دامه لمحو زيارة هءاسنن نهري باولشم ى يَ ارجل اكو احاص 5 را هسا اكليل ان نت
 7 8 منام يو ناسا الخس ) سا © اى ا ا ا ا ارب ف وزح طرسشلا | ذب باوت نايل | لإ و هلا زيي ااريض

 نأ انرتعإ ارحم . ش ولا زيةدايزتنجلا ىف هاما اناتعأ| ميني قل ةاداسلا تنزيل 0

 قافن ضم ىلا مصيف لأجرلل لولا نعضحم الو مظع نكن اذ دلل كيج
 )| نافل لب" باوج اهب لينو فئات عفاف وتاب لو بتل
 -ٍ ) ' عر مشاتل »تلال 1 2 5 1 00 ادا ناو نب !ىانلا بطر اوقااي الك روع ”اتسأي ٌ رق لصاورارقلا نمي 2 7 فو اقل سكب ن نق وضخ بو نم ورمل نلف 3 بلك نا ير لاب كرا 7 0 ٍِ از ناخألا يس اقتلارم ايو لبق اب تلعتم ةيلط_شلا حلمك ا ىلا ةراشنا هما مالك و لا

 ملوث لسا" نين اهنافر دير يلم ارو ةيسدافلاب سكوب ىلن رقد لوق قس” حرورلا ةزمه عم تف لحال ءأرلا حسا قنا هرسلو ءارلارتفب تروق نمأ,متضو ار لارسكب ؟ عر كيب نادرماب نر, ددينكرفو قرن نجيرافلاب و تامطملا لق لنيل
 ح 5 ا رارتلا يمها رق نلا لاق ف اقئارسكن را رفلا ريعوت ىف ار اشسا تابشلا ار رتل نم
 اي | وصلا مك افيطخو اولا تثزحت نرقدا لص و ناس تم ااا راو ري 5 لوقل ولسا ومو

 ا درذ دم ئراشم قفا قت ىو نذاض نفاخ
 .-3 مل قلها" ارق رلصاو عرراضملا ىف فاقلأ جرو طحجبتولاو كب اهو عئان ارقورورمحأ ةارق
 1 لاول ساي زارباو ةيسزلاذارباوم لبقو دوعسلاوب ا نكس نرخ الكا نيرو
 © | نلتخا م اميئنلءايشلى ا ءادنلا لل ب وصندا ىلا ياعسل لب اي ملوت لل بيتش

 ار |م داماس تان بينا سابك با كرك امنرب ا ىورفرمالاا دب ل تيما لي ايدالا
 ررعسولا بسمو نءاشم رن اهلا قوسلا ىف ىدانيب لاك مر لكي رجب | ىددو
 كو يمسك لع لتس نانسكاوريطافو لكما ىلا ةداقو رب هند كردخلا
 ظ 0 0 |باوصتا
 تاعشفلاو نيعضاوتلا نيوفشلاو ءاءاطلال تررضلاو نوصل لامالاف تش رضلا + | يس نضاعمان رز طارش داو لو دبع لوف |ا-رس خوعو 7 ع و 0 مداذاو اجباييساو اسحو ريل اذوايبلع نا لس الأم اءاو نييك ا طخ امدعب نزلو
 ظ 1 ضال لا هزيشا لف تال لاش ديو اياد يل ناروتو دوك نزلا وفرص اورو رصتمل داء ضاونلا ل رست«: لزاما دو دل هس 3 1١ 7 5 1 و وهطكسو ابك هم ىف لاير دع اء شوري رخاديس م دوا تا للا سرلا
 اذاءاطلال يضع رجاقوداعلا ةرفغم من هللا لعا ترانا ةارتتك هلل رنا نلاومارحلا نع ياو : را وأ 60001 2 ذا ىلا 2 ١ + | مما لك هلا سمر امو قلبا الاب ىرلاقددي مك
 نينجا رات مل وارلاو الاب روت نارها ل وسرو هنلاضفا ذإ نم مال روم ناكامد أ 000 لاريسوملا رع نا ىدرو تاقثهدانسا قنا ميلود وانسا
 0 9 "" مما نسل لمع مانجو فولو 9 ١ . ةلكاب ١ 7 بيتييبعحع ١ 1 اذاف صاغ يعمر اننا كولو عطافد نفت لكفو قرتسمل لد

 ل3 هون طخ بيز تخل لسنبهزل ديعف تأت لوس انفال طهر نضام يو ل لوو
 مش يزل وذل اجو انبب ناني للَض لص َنَكف هل وسو هللا ص ختم و ةيالاايِضن| 2 ا 0 ا يس اس اي سفن ا يطخرلع هللا ل صوبل ا!نالبقامنطل ةأطعريح كلذ افلح ليزلىنعو ةويشلا مازن يمشلا ذيب ىر اوى اازب ىرهش وتلا لبر سا كلذ ناكاذا ثا
 2 مالو م شايل 7 6 ا ى [خنب | داداش مان ةيماالا 7 يددقلا يلا ابار يمص نبا هدو ا رف

 اقف 5 مو (لاورئا مهاوي يف: وأو سضنف مقوف نيح سبأ يلع ةرصب ع قو "؟ 0 الديس يافا ل 4 دمنا بد لانا
 اكو ءرأ * ررإ ب اراو جدك د اضر رم يع و ع ةدارا ايو

 ردو جدهم رس هكا ب0 7707| يلا نأ نا نق 10 يزل نس يرو راسا لوقو سلا 51 7
 ل ادام اقيطوردسص ل حلمي دري سو مالساللهردص عسلي دبي را تادرس قامت روق تياشلادد اضواء بح نمت ايزي رشا ةدادا نافتتاوبنا نوعين يذلا ريو لابس دج ناري رس اويكو ريم
 "برز لاو بس تسيب لباورجاوذا نمو دلساتسيم لبا ف ةماعلا ليك د قفالا» قايسلا ةاررل نبيك متيثلار انس لق هلطع سلال ءطتفملال ا الذل ركيرصعل موووت ىلا قحاب تبفريلو ىلو السن
 طا نا ناتو ننتاهف نارك تي سلسل ريل لو لا جرروز |نا||رل وزن بسلا تراراساو نم /ناسلوت هلك بيطخم رو ظكولا يجوع نيل راو ادار ناضل ىف ى ببنات ىادينلو يوت رلذاول و كلش ىداص
 نبل نل دليل ىلا يضمن راسل لدي ال و ربات ف للايرلا ركزي اسير لاب ارشنالوسايتلاقث لاوس قرئ تناكو يدهن ضني لوس لسا تلارف عاطبانم ليش نا فاخناتا براز نيام خيران اني لد نر ىف لاهيا
 و بيل نماريجضاىاقوامان نات اري حارسا يرانا سدبعلا نوال ل اقد مونلا ومائاقيتسالا مسني عوازل نانا تاءالعدرو هلام لك مبرور ذل ملف كلل ىداص, نو طائل[ تلف يخ
 و «ىطاؤ للاقو قريطلاكس ايقلاريئرمصم دا ىلييايتضالا ل وق للك ىد نيد" ترفرف خم ولا ق لالا تارؤ شا لوس كلو يلهم لكون تا دز[ نا ى دروسا نددرلذي ل اوال هذ خا /ى كيلا لورد
 رص ضن اهواك رطبا لوسراي تق ت نبا تلاق لاك تملع مل ارنا فذ ورز يطل نوكى ا فاز رقل دقو ليلا لضم لوس كك بطلا دبع تهنم تماما واضعا سكش سنب ىبينيز خاو لكن رب ضارب تلزن لو هلل كيتا

 مالم لبقاىا لوي أَجلا جم لصا ن/«نيئاتلإ حا كتي نجا او لصوا
 1157 نرجو ةيأ فركنيمهل لارا بزهلو لأبر ن ياساتر اهظا نم
 طيزي مذ لير م هلوسرو دلل نعجاو دولا ياو ةولَصا نمت واب دوربظ أم
 217 لنفس نمول نجد ىفلا ءاسن ىا تيب له يغار
 تامقلخ عيرمجب ريح هنايلوأبديطنكهللاَك|ةنسلا ةملولاو نارفلاونلا تيا ني

 صس اص - - انف رص يب و | مس ١ 9 ا واو لضلا و تاعيطلاَجْنْيفلاو لاو تن وملاونئْنْمْوُمْلاَدم ون لل هن 2 ل ع . 2 1 أ زن ملا 2 [

 ةمسنلا

 ا

- 



 اهقافورزاورجخااديز نا مو جاهجوزيف بةلطيل قئارصلت ناك اوريز سك بوابل لاصعتسا م عف ورحل وريغو يرطلار ير ميلا بيع ذو ةداقو ل ا تستلم نك نا ذك ك بورن كيلع دسم: لاقفاىا لق لس
 000 201 د وم ايف ىارطسا لاو يور كيلط دسم ل لاف شل اريطحتو نلاسللا ىذا د درعا نايصكدارلو فظل اينماكوا
 طنا دير ىلا مريلع تلا ىلسادا لئاوم لاقو سانلا شي وايقلطياولا بكير عنلاو لاك ف موز فيلع كصاورشلا نا لاقفايتلطا اديرااناداهبباسل لكاتسدسشا بنين نانا لوسر اي لاقثري راجل اثةدانن نرخ نع
 يأ !لاقفابناس ىتذوتو عر نوتبل ايف نافابئالط ىف ى نذئادشا لوسر اي لاقئريز طنخ زر تزف عوبديستلاب بيز تمعم ببولقلا ب لقم ثلا لاك لادا يونا وار ع تيتاسي تساوت نضيع
 ةسعق هوت د ا 0 00 00 7 / 3 كة

 | عصا مخجل اقوي لا جوز كر لوو عطش م ديت رارسنللا تل و تدل هذنم ريل رف د نب ارت عج افراد لاقي فيل و ل صؤلو رسول | سيطر فلو لل اق نرحل ماده ادب قريبا راما ط بحاوامبت
 00 ل ىو يش ونادرا تصر زص  -بوف قرأ اة اارسيس ور يت

 ل 2
 ابنا ذ ترا ديذاهج وزي نادادا ا ىدسلا قرط نإ اعذب ىود ْ :

 طا ومادام اجاتسغشا امرا | ١ ل د يع ماهى وفرةابزيصنم ذإو لاعت لاقأ كاجو دليلع كما لأقف
 ناك موز ريلع لسكن اورماف س انلا ينو ءاءبنم زهدي ذانبرث برك ل ازيلل نأ 0 ا 577 : ' ١

 7 0 وادا سال ل دلع اصب ل وسر نارق شأ يل هاج اوبس نين اك ة نأ نبريزوهقاتضلا يلع تمعن
 اولا لاك بولتسيز دان املثامج وزعت علا لماع اوذ نس ولسا بز نا سن شا 9 --ظؤو 1 ني ير رجب روبتوو ل ا 8
 لاق بسال شنو ضو يونن كرمارتل اتش لةديد ديل |.( كيغ ف كم ,ةالوماىف هللا قلاو كوز كَيلع كيما انبتو .قنعاو:ثبل لبق
 نيم لبا يدعى ذلاوبو آلا ىف ل يثاب صر نيس نب ىلع واوا لكلاقىجقلا| 2 1 ا زول ناوابزش رم ةرخمي7
 ريا العا ناو مااا كر د انا ادووشما نبا جيو خب وزتاولوقي ناس اَئلاشْحن وا مجيوزت دنا يقراؤوأ ناوأبتخ نم عوظمرنمم

 ارز ةرضو طا لدن ب هع مضل يأ قوس يانلالق نعال دلو أ بنجد ئشلكؤةنيخ نقال ” اعل عيفلا)ا حرش ىف ىدانلا فورلادبممازعلا_ل كابر لذ مريت ىف علان! 39 |( رت” 0 بو أ لإ :, سيل علا د نس 613297 1277و
 1طظأذذ]|1]#]101]1 اهشاوز ذل نب2/ طعون يلع لخرذلجقرج ارطو منبر محن يلد لاحت هلل لاق هالاتبسا ىو نوييرتم هيل اقيال وتان اهياوقرتف تقو تقولاواصوصتشعبلا لب | اسأل : وأب جو ذآ هيا لأق
 لهو كلر ب كارير ساو قشم ااذب فضى تما كاجو ولت | كيتللا 1 0 3 0 0 رس ناو هلا لد ضروب سل مو ردوا 1 2 0 ا ا عربا ىذاوربللا نم اهبل وقتا لدا يسند دايتطتالف يارا يادرلق هلم 8 ااا لااا هلع لكل او ال هيايحداجا ودا جت ناز تاليكل كازتترياسلا

 1 ا م ١ لة كل ذىف ملع جدلا ءاربنلانالُبق ناو نبأ إف ضف اغلا عنب بصنخوللل
 مس واب تلطستسا دير نا طكرمت قب | لب ريلي زلاو [-: انرويشلا وب اذب اابقراف 1 : ١ 2 , رورو حرا كارلو عن كاز شاول
 00 0 لبق نيزلل تعن نينا ضقم ارو قمار هلدف تلا ما ناكوساونل (ؤ مهل عسر
 توغو 4١ هاجر ل ةوثي ىواص) "امتع تق اواي ولظو سر ااهيفل قم ١ 3, 70 2 رس لآ ١ ١ 7 ور م

 بين ريك للا | هت لحاف سانل ةةقنونخجلو هلال حن نوتشياو ةروطكم را وسر نري
 اليل نيرحَب مكر كرمه سا ع رفا لمحل ظفأح كبيس هلو مما

 تاكو تاو عبس ف وف سر | قتوزو نايلإبإ ب كوز لوقنو د يلع با لبيوت
 0 ا

 رايت[ ل وزنا علا لذا يفبا رطل كف ها” لد كلذ قر يفسلا 8 .ط ساو ا ل[ رنا اا :

 رو سليل لدم اسنين نمسا بين, دج نبا توكيل تل ول لوز تاكن وت بتيدجوز, وتل لع موه ادلاق
 اكن أبمنم نول قلما ناكواومخ ب ىلمتخلا لا كءادلا رقبة ىفوأتبن نوكيا ب
 موس ري رت د هللا ور ذاونما نزلا اي تجر تيجو سكريسل (لزئاذاوتعيىن

 ريفي ياكتاواقغنارمف املا آب)و مالسلا ريل صئاصخ وم دباب لرصد ئوزلا 3
 ٍِس

 هلع

 بيومى ناواارصا صا يزل نا لوس لاق تدتعاال امينا ىورد اهب اف الغروب
 لورمرلاف ىرشلا بنيزاي تلقف | هيج ىءازاق تقلطلاقديز لاق بني لكي طخا

 نرفغتس ىا كيلي ايو كج ادا ع لص زاوفورخا واهل اذوا نليصاو
 2و 30 ' 5 هلك 1

 د2 نينو نادال اىازوتل للرفكل اواو مل نّدكأيا باخ ليل
 نم امل اوزيلا سانللا مرو ةاَح حر ذ العم وأي لاش نم ةارع | ىشمفو ام وأب
 00 ارصالو رك الو ى 0 0
 51 هدعإعسا نالوا ىبد ثالث نسل رق لبو دن اكو عراجإلاررصا
 وازينل وق ة لل (ىوامصا» هنس روستو ثا رم بلو ينتحل هرمز تمم رتاج
 موا اللاسن رمدصا لونا ملوي ملودوكرتى ايوان انلا إو قاض حذف ىام

 لوو سو دعا ليصل لوسرأجوزخ ابكانجوز نارقلا ل زن تحف كيطيشلا

0 
 ني

 ناك رلوتل ومال دنجو ايارتد وتل ع يم عروضتوممعس ]غلا دل وق هلل » بنس لع 5 00 8 لع م سلب ة وس نوفي لات و

1 
 ا

 زلااهءايميلااضوفم نارك
 لرثاذاؤلوق لش عردر سى طاب الاداوعد نوال رت ومدعب ةوبنلا طرا نش

 هرج ل زيي ىس نينا ماضو ىلاعت اق فيكل اقزام با حسي رطب رك ىداتيسلا دا ذإ أ ونس| نت
 مل ذوو مالسالار يل وبقم دعو ةيزجلا عرتتو صر ايطماب_هطعاذب لكس دري لو نوب 0

 العلا ,يلل وسل رف دعاني عرش كلذ ا آلا نرش فلا قيام ثيمداعالا ل دابت
 هزار انلالوارلوف هلك لمو» قرم لو هيلع لستم دير شب اطاع ل زي لزمن دو بل نرى داو دصاهدعب ىلا اين الارخأ دوك ق صتتملف نازل ن1 زي ىو اي الاخ[ ى اك فيل تسلق نلف يرشنلا لاقو مارسلاو

1 

 ةرلب دوج ىلكلا نكورصعلاو عر قولا يو تاوخ ا نو دستلا رف ثدابالاةوقاذو لواط وربك سن اور شمالا لال هر رمئاو دا نابت ارا ىك عسلي ور او نير ورشم يول تااثوالا ياس ىلك تليف ظلال لل ذاب [معرخ
 ل ا 0
 ملوث الكس ىدامص»شايذايم'اعلاجبالا ىدونلإ ندهعلا تبر ااهبد تماداذا لاخلا نة لال بارا مادددل لا نإ باوك حراشياو نامئالادربكل سام تاملخنا نمامايا سار خا ىلا لاقي باج جارخا ميريل لق
 باياف لك الوقت ام ننذازاولا لاقي, فني عئ دورمار لق هلم كا» عديم و لوم قم خرب و مناك عخما قس ىلإ يشيل دذنمال ف علسس ىوداطتتا# نبل لرخددنعداروبقلا نم جرو دنت وا توما نعل اقل مول أ وتل مو
 اهامورلوق هلل ىداص» نلرطلا ريل تهدسناو هريس لح رقفر سفن ردصلاد ةزاجالا ل لمت نمد ترسو نيرطلا ل تهد قفداشرالاو لح نم ئئيطايشاانابىئزير)ل ةزاجال لانس حر ايشالناانب سوسو لب نذل, املا اب

 ١ داص» جونعملاو يصار ؤلا)ادنم سنسر رطع رندا لسمو تمراؤفاط لسان للبس نرسل المارد نا عب سم, يشيل لو جرارسلا بانا لاقط دذيحو حرابصملا بورا لا لصور لظوجو سمس جر هسلا دارملا لإ لك رينه 0-0



 ضفيارطو سوف تنااكواسب لون يرجوااببالوقدم تناكأذا ةايكأ ىف قراذملل ةبجاولا عتملا ىبورب نعت | نتنماب نمو طعا لوقو لس كا حر ةفيفتل اديب سما رك ين ةولخلاو نقلا ليي رفك وعم يشئارل هل
 نعل و وما نبي ' تاب ضل ناو ةبوتسز ئنيح د وتنلاو ضورفملا فن جروزلا لابس ربما ضف ناك اذ ىرضالارييضتلا ىف لاقو لصتلا عقدصا نم نارلوقب ليصفتلاب ىلا حر راشلا رانساو قارفلا لبكشابإ

 0 1 ريما فاشل يطا س يوب لاقط ل نع 2 ةفح و رامتو عررد يد زدني عت ببي
 جس ادد جاو فيا لاو ذمال لكبح لقد لكل وريح | رك

 اوردر وابقى نسبا ضوزملا ةلوتدملاريخلالا ئاشلا لو صيرجما ىف دتلطم لكل دعتلا بجانب لس
 مر ظدقو موسم نا بيرن ومتلط لاو ةرقبلا ةروسيف ىلاعت لوقلارقت عيشي الك ذاذابل ممل لا علوخدملاريفل بسبجكو اتلطم اور

جولو يقتل اهج وزن: جرا الا نم اف كككروجا تيئا اصول يات الا, فطعىضفنتلا رب ل يثاب ري وج ةيغ كل وق هلم ل" متشف يضيف فير نإ
 فاإدنايدو ةيرامب ليث حر باوصلاذ فينا وذا لش فو طعم تااع

 ةميلع ثلا بسسس اصر ذو ريلع مك ابنا كنار 1-
 3 قاما نى زيرتلا ور

 -وىب | نيبترلارعا ىرجابي مث نم حراج صاع لوريل دا قمح ام صئاصخ
 نو يبس يزول 0 ل

 ماشا لام تانب و كلت تءانبو لو هدر ندلاركو» ماس ىلاذلا وانعم لما
 و كلا ثايوسنم ا ةربز ىئبداسلىا الاف تانبد لوقو كيبا) تابوسنم ا يو

 يدرس ينولا فيض ١ نايل ايلاد ملل نا لاقل اد علا نردد لاخلا و اواؤار
 فااةتانبو لوق هلع ص» ءاتلار وجو ل اهعيرر معلا و ل الاو ةرصولا را” نم نبدي اف
 لوتلو بقنا شلا علال ىلانيرف هعان رو انيضق ا نللص) قحئنالانلطتاباهيسفنلا
 كدصلا ملوث هلك كار ليقتس انمى ةتيقكاو عمل بسكب اطر شلا باوتجانلطتا
 ابل اعىاتيبمو لاذ سلاحلا قير وصنم ذا دصا جوا ميفو بصقنل | لي ماعلا
 قعبوبو تصصخ تنص واشال ةًررما ل اعابا قاثلا ليغ ود فل ةصلاف
 مبعد هصلاؤ عيب ىاردقمررصم تغلادا ثلاثلا جراجزلا سب هيلاو لدالا
 0 . ما" أرضها دهارلا/ دسم ابنا تبي
 ص إو سو يلعا لبموريخل حراكالا ديوي رن صولا لاق و رج ا و ىتث اشلاو فأل
 1اس م هل” ريلعمملا بوجو مول ىزل ١

 رو جردزلاىار ىلا هر يرقى او سنا رنغ مر د قريع رفا لك اكنلا ىلا ربم ليش
 هقناواو تعلم ااغلاب يلع ةداي زلاو مء ادد شكو بو ىلاحن ادت م اعرشردقؤب ادنخ
 مل ضورفلاردق نا لاقيدق و لوصالإ ب تكىل ليصفتو ىرصالإ ضلع عرونم مع
 |ررمال هلوقب مالسلا هيلع يجر قف لم ض وزملا ناب بيدا وليف جالا سلم
 1 اولاقاز يف ضالو ةقرسلا رم ىريلا لك لايعل ابهانررقدا اددقرشع ل

 يوما ان ايانطكدت مل وق ىف و كل صل انو قل عل كلذ لباب قلعت ف هل
 نم رات نيب رخو ىحم او ورث هازارابرإ سوماقلا ىف ىرترل وق هلل"
 تين[ ىولو هلطسا 00 ا ظنك م اىيعجاضم لو كاوا
 وعلا ىفو لم سقم يطقساو يلع نا دعب كشاف ىلا ب در تبلظى ا تبلط
 مولا هللس حردرا» يعبتلاو لرتلا لزعلاو ةحجلاب (يدلظىك ا تلزم نمبر وق ىلع
 توب ميلاد ماوذاب لدبتلا تعابا قالو: ليل الف ةيصرلابىا تسلط
 مضل لاا اوال ةيآلا هدب عنى ندور سفملا ىفلسخ اما كلذ فريال هللع
 ءاصو عاوقس تلاه تلزن الطلع بجاو تمام ىف نب ةيوستلا نا فلو نو
 هس هريؤم كت لا ةر اشاد , ند كلو هلغ !» بيطخ ا سبيلا ايمغالا

 بريل نال لدعدناعم لاسن ني رسقلا هيلهب جل حنا ريل دتو معو سل
 ريالات تار ىلاضاولا بال ا هعدو كل
 رانا كس كد اصاب نحن فا ذب عل رسم هسأ نمل سؤ ل اميين ا لاسم
 تب ذو نوفل تم الط سلارنك ريت اذب نإ ماعلا ذا نمل ال سا برفق نا
 /عرشا عل لاسنلا بل لال ل ولك كب نويعلا ترقواضصرلا تلصحوريإاتلا
 نيتوتاسسيتا قاللا كهاوزإ ل ل كلما انا ىذلا اهيا ىو قبسات ةغوسممةلا هذ
 تل اماءاربعيتيا ىتع ءلاع كى ودام هدي 4و ءَلا كيلع سا ءافام ا تلم ارو

 يرمز اسنلا كلل كالو انعم لير اشارداسنلا سمر لحق وريلعر تما سلا لوس
 الكو فاغ ب حاصوراازل ضو يك كو رف لا لحنا ةعرالا سانجالا
 كا آلا ل تلا ورب سيل سات علا ىو اطيبلا قر لذو هدعاسي انقيا كارلا بحاص
 و نو راشت نمور اعل ىودعب نيءانلا كل ل كا ىلاعت نيدو اريبل صاف
 نخر شت نك يستور شن م قلطمو نعم نولي ناري رقت انت نسي ىدوت
 ووجد حم قت عما ثمين ات نال لال ةيذحتل ىااءايلاو ملوق حلش ” كرمال نقلا
 0 اج عرشلا رعود ليس كي بوق وورك ىلإ ةيقو فلا رانلاو لصف
 هربنا ليديا ىلا وفل نوري لئالل ةرغالاو لوريل ىلا
 مسدس ابك با يووم ريا ىور ىف اثلا عسا لير انت م ىيرت ىف اهتلوقل ةفسانى ب

 ١ ًّ سس  ءااا 4. : 0 :

 ثا وبس لاورماقلطا متسع مرج ما ل فاز ل لص لف الا و نيا لنا ف رزعل ل ترزتعاذ ليي اعلرا لسونلا

 م|رإ حالا ْ مووت رشا اراثباز ل ا

 ةرصن نياقالاو "قرصا نهل ميلمل نا ىل هب رعت لا, نهوطخ ا َنُموحيَمفاهريغو قالا
 /نمربايبساود آلي رس طوس ىفاشلا يلعو سابحن | هلأقاقف ىمسلا
 كذيمي تدلع انو نهرو منش روجأ تينا قل كحاوزا كاد للحأ نإ ىلا ارضا
 تبق حدب كرت يربو كتبو وجو ةيفصكوسلايرازكلا نمي

 نينللردفن تبَهَونإ نوم ةاماو نج اهدار انقل خ با 22م نوجا قل كيل
 مامن 0َنيمْؤَملا نود نمل صو رصريةبارح اكن لطي كام ريتْسين ىلا دانا
 دماج ن مما نينمشدلاو الع انصرف انانلعرف قارصريغ نم بهل ظفلب
 ارغب ءاالا زعم انآ تحلم انى ورموز( شل وبال ارجوزتي الو وسن ميرا ىلع او نزال
 لبق بتست نو ةينثولاو ةيسوجلا فال خب ةيباتكلاكا كلا مل لت نمعا جلا نوكتكآب ةربغ
 سي أميذارٌوفعمْلل ناكور-ارنل اف قيضبيرحءالع نوي كا ذلبق رب قلعت مايكل طولا
 دجادزا ىو! نضل دإ ديرارلاو ةزبلاب عز كالطفل ةدسوتلب مايد نعرف
 نم أنت تين هنعمل, جذد
 لإ ءلماّرجا مسقلا ناكن ادعي كلذ فيَ كيل ارمضوأ ملط ىف حانججلة قا
 نهم ةيفريدعل كذاك مي نضرب ترحيلو نبع رهن ىلا بقى داربيتقلا
 نبأ ا ثيرخليملااسنلوا نمو قول بوق قار ولحي كزااونيضربفف لعاغل لهأت
 رايلاو تلال لدبرباقع نعمل فل ءا2 هل تاكو هدرا لكف كيطءاريسيت نيف
 - :راًربولصإلا ف نيثأتلا قحا كرت ل قت آلَ كنراخاوفاللا مستلا نحب نوَسلاَت

 كريم دكا مالإ نسحب وأو تقلط ن/ل سب حكتتو نهضعبوا نه ةلطتنأب او
 َنَكَو اقيحىف تايومي اربا هل ترلووةيطبقلا داير دعب كامل قو كلل حت ءاوالا نم .

072 

 ' ل

 و مب ب لل

 ل تن ذو تأ ليد
 | توسبأو لاا يماياظرفح ريق قت لطلع هللا 7 25 هاما طا ص

 1 لاخلا ىلا عمى عم 3 رفح نابي 8 بز

 لايزالصم يفنةلإنب ظتنم نير اوان رتفو طن واعد ا لولا ف
 نم طثْي لحي يبي سما ونامت الو د يِشتساَو محط داو داق ميعداذإ نالوا . ١ يترقب ةفوضابلا ليف نويمادس اكورلاوبة يلم جارك تل
 هىديتلاوربع !ماورام الوزن ق ويستر ةرارق ابد قن اون فرو للك زمن [شتورم
 ا ا لا ل ت1 حيفا ايداسنملا نمل لكتب و يلع نإ لستم لاوس تام ايريشايب نك ىف اذا
 سرب سس لاوالا ىلا و نيو ىلع يتلا ئك ةووترم او اسئدلا وا فن ضير وو ضنص] لكن ئاكت ةر دلو فاول مالا لب دعب نانا كلل للوقف فل ةوعا الملا "لقد ا كد هول لم عك زان
 | صنول برا سانجالادعب سكسك يا ىذرتلاهاوراكس اب ورب| نو كب باح عرب ال كلذ نال ةر ولما ةصقنا دعب نور تلددججيل عب اولا من يدايتضا لك مق ازاجم ع ويل ذ نلاد اثنا ىلا ودم ني رشسادبكي مرا مقفاو وو
 ق3 ل نازرجشراقبلاوا لاق جراوزا نمد قفاتلاور اكحلاوو لادبلا ىلط عطرا ورانئتسالا لمبى كا بسصعنلا نارجحوريفز وجا هنلا نم خنتس تااهبدعا نابجو يف كندي 9 الامل قه لسن كسرنا مابا وز نبل دبس اااو نيمالعا يل
 اننب بنس: يلو ناش تزن يلا هذي اولدتلاونم أننا بيلا أو عسل حرا” 0[ كا كبس الرب بضل عيب يف نولي ناواظغلل ليما رج بم ىف نولي نوران ال السما كب سعن عفت م
 اذاكر ياسا رع انف تزن اهنا سابع نبا نت هر بيطخما ىف واتم مكاددادا مهاعلتلا تلو ى!دانا وق هلسلع امتحن واص»»لوميلعشدا لسنا قل ثس تلمل اولا افرك ريع مدا يسون دع طر ىف اوترخركم اولا مااا مولا
 يلهم لتشمل لوسر ارب لو نيجي ز زيي اش ىف تالا هذب تان نرسم فكل اقو الا هذب تلف بو ىذ اني سكي ليام لوس اكو ندي زياد نولكاي كك ردي نا ىلا ماعلا لليل ليما لوسي ماعلع نون“
 1 اهطاوعتد لاف لرئادصادج اق تموعدرطالوسرايز# لن لاقي زا ىلا لي جرذكو سانلا لكايو يلا ىل سس انلاطوعنتاف 1

 اذ ويلعب لشمس لوسابب ىئب نحت

 "لوين اكواوج زير ثوب ولع لدا ىيسسلا لوسر مايخاولاطاف اقر تي فن تل بو ميلك س انلا قزفنو



 ' ايبرنا ىنستلف ترطب رخا نا يالا جرارخالعضوم نا عضو طفي نال وق لسكس اعمل نوع نس يح نا لكل ري ناف هدعب ل تدب فاطم يدق يف نا تارا نساك مكي نا ملول لس
 لس ل ب 12 لتس كاريكا دارس رعايا كرم ليلو دج
 سس تلذاناكل نيتصائكو نإ الكر اهسزارجابيفو نيج ال ءاسنلا داكن ادعب نينمؤملا تاب بير ها ىلا باها يآ هذي ما نمرل اسافر لوق هد ىوادصيمجا» تلرال باهحاب نينؤلاتاباا ترماودثرب الالا فيلل بلا
 يلا تعدامالا تاس كن لا نم الور يغالوةداسشلا ف كلذ فشكن بز ويلف نيك اوربعولا ىف فال الب نمسا ذوبفبب ص |امم ب احا ليف لع ايل ادعس نيادادراكة أردتم اها تسلا رم ةرعش كذ

 مرسال ناس نكدتن نيك لذ ضف ادام نا ليسو رلذاف سمااظفاملا لاق ا ربصتستسيلاضعن قيقا بل تلعب لسا تنب بنين اد ايمخ دي نا كذا سنلايرتس ىلوتال مضت طولا ىلامبلمتسا/ دونم
 نم لبر ىف تازندأن الو رلوق دلك حردر»» لقي عييخالا ريم اذا ةرلاو ليلا ندصاو لنازحي اطار نملوق هلل كبي صاخشالا ال نا نإ جرن مو ثيدحلا نر دوعم دعب ند زيبا هلاك فلي و وب

 كاد رح لذ اعل نإ ىدسل كلا ضاع انعالا ار سس بازححلا عاهد ناش انا نلبس + تقي نمو
 ١م

 سا

 رب

 هم اح م - 8 2

 باهت موب احا ي[تءازغامل نا ىدد آلا نبل رانجالملوث هش" لااقم نأ [ جس تو سس رس مدرس مرج مس طعم سس هج ص عد 7

 ارو ناروتو لومايشيا نسا هاللي ىذاضا ب ا 00000
 ةانإ لب تاما ءامنل نادال ولت نانجالواعت دقاق زق باب | عج] حيو“ راو كويز نازل تو دسك ودل أى وو ناك تكلا حل دن ضعبل م كضعب
 أم لإ جك 70574 رع 21 2
 0 ظ ١ ْ بلا ياوزاوأقنموملاسا ذو لحل وءاب قيس رقو هنأرب كرت ىاو حر خي نا نمي

 للف مر اك بيلا ظني ناو افيفع ناك ذ ابيل فدل لزوج بار ةزرلا دبع كين [ '
 ديرك نازل ى وقنا ىلا برقاوبد مولعاا ريف لاقارجم ى نبال ليدل نول صاض | <

 1 اايلزوكالفرومجا ريو دعرتدا ىكر فينعى ل لوقو بوزلحتو ا ناك ايصخى ملاك ة ارم ا 8غ 3
 هل

 دو نيرلاولا يرمي اير نال لاخاو 1 زل ندب[ رلوف هلل ١ ات تسمجلا 6 ّ 0 هاا 2 4 0 1 2 2و و 4

 ناو رمال لور نيم حسم ياي نامل [ى ني نامل ناو نمي نوح انتم وفيلو ني ناد انذ
 ءاءزرماضيلا نبك اشنا(لوسراب نب ةانباو زاب /لاق ب ابك ع[ تلزمال نا كدب 9 73 ءأئ "و نم داوخل أي لونها إالو نيشان الو نان 4

 لروما 0 0 مل 1 ا هل نا ئشيلع جليس ولكل ناك كمل بام نت ماا مذ ذل نينا: باح
 و ولعت لا - ل ايزعاو ةالصل 9 تاباددتا ث يحفل دي ميش ءا الكل سرب 7 2 0 2207 صر

 لتس عل اطراف قرص لنا 1 اولوق ى اكاساكا صاومم يلمع 10 امر يوصي بم

 رف اي نا تلاملارداتللا نماوبلط ويانا بص أو اك نك سن جاعاون اكمل للك 2-7-0 لا أرب لق رد ل رق ..6 ىا ءاذ
 21011101111 3 ايساذع مال ءاووه سعب رجلان مَن 1+ لسر نوب نينو كيبرشلاّن لولا نم

 لا ل : مسا ماورب كن فن طارد ارا دك 2 7 ٠ 07 3 ١
 لا مث املسساا ومو ريلمتاولسمل وف هللس ىداص"«تس ماددب تم اد ىبر يبن ىلع دار رشا ًايراذر مين ومربا 0 مرار تام وم أو نان وم |نو ذُو نا اورانلاوهوتناهااذ0 ا

 لااتب مد/لوساي ل بوسة قدينثلا عرامسنعوسالوسايك يطعم ىيةياثلا | ايام ' ك
 ملدا لوريل ىلا سينا يكد ايبا شو دعي صبلاو عم وحتي ان | ىإ ةأرملا|/يلهتشت تلا نجما كرار لس عج هدب اسس ربك ل لع ناني زي نم جا

 بوافر درد شل عذر لدار مااحب بلا 0م ى ةرملاو ون لل رابلج 1 زب لجن 7 ناندين إني

 ٍِس ها. اى! .أ أد , ولم 1 ءلا 22011 ها

 ديولسرلب ابارك د ومرت لو يلع شما لضم! لوس ترتر رن ىو قف نا اذا أ (ن ىضرتتيز وقف نمازأكو نيهوجو نيطغيالد ءامال انهن نيل ض متلار نب دون لو رتاج

 0 ١
 00 0022237 م د لا و

 هيل عرل اني سانلا ضن لالوانبنطا و م الكل نلصفرقلو اعلا ردد نا“ اصخل واقل 0 0-2 1 : 1 5 ٠ تو اعل هددها نيل, :لمةوز ظنمؤشلو لشرف فداعل فدا يلج نسى برا هرم هي رجلا هلع نه مه فوكحلا ى ات ييفَتا تف واو نضل او لج

 تبالي عسا يذل لق اجار م

 واقرللادنغ رع ةيجاو ىو زا ولى الو هلكش لك يابس ابشر” هدعب أذا ةراشالا[ غاي إوصنم لوي ناروج انوع اني لاري ١ دايلي اوين (دقنارل ف ود داجعواو نزاننتسالا عبر صنمد ١ع ل يلقلارعل وعل ندوك ازرع هر“
 قرا نوفربالا ناك ن كور امالالإ وبلا ركرل انزنلا نم عنوري لي ةيذإلاباسنلل وضعا ولاكنر 2 انملا نا بلو زبدس ماب عاوذال لك نلبي ملوث هلام ب ىكلاشسلا نك رجالا ةرعقلا ىف درسا وب ةولصلا فو ىوايطن ا دنس إذ

 هب فصتوو زلزل يتلا فعلا نموا تير حتلا فار إل للا نوفا هلو هلم لث» بايعاوذا) لوي ايدول امالي نرتسيزل انك درا ىلع ريس قطن لوس هلذاوكفل ارقد عررو ىف نير ائاصاو ناكل كير نال الا
 ا لا ا ا وا ل ل ريذاكلارابخإلا

 ريل اواني لي بيسلا نيريعس ل اذاد وس ةصاخ» الا نامي تلطا نو نك
 ,هءالاوريبعلا ناز اهيا تلكاءالو نايرلا حر د د قر ابعد ىدحالا لاب اشلا ذغاربو

 2 لاا دج روج 1 ا ا 7
 ١ مو ةبيرطا طاوخ ارم رتل ةووبوَ لكل ذراس باج من4 َواسناع
 , ٍ 7 77 2 0 عا 2 ما

 بجوال ظالازا وب كلو ةورشلا نع مالارصواذااريطاو ا مججتو ىلا تر زاجادق و عمذسلال | ح درع لذ إس نيا جب نين "جاوز دن أ الوئىشاولل(لوسراو ذل ناو

 نيل دلا تايبانآللز يالفى ا تانمملا ىارلوف لش ىواص»' تالا تلزنف باجي ع 8 : 3“ : هو وس : 0 7

 لذ يايزي نيل لل برام كونان معد ل حارات نهم لصيو نهورب نار ريعلاو ايلا رمان تدل مالو تانمؤلا ىا نإ
 هل لا. ونلاةدوس قر مدق د يالاكة زرل ا مبكتو ربحا و فيلق لاقاو يعئاشلا ب تك نم 0 دن و اوءاورارربا رضع ٠ لاح نكي -

 نا هقرقت سرب بهي اء محبل جازاكم يلع قلق يور صن شفاك نإ صخ طمس ىلإ 2 7 0 55277-97322372 ١ و , :
 يي ةراوسملا ارنا نسلط, الص نلا تلق جت نعازأب ,وهأب هنا نوفيصيرافكلا مهو لوس هلل نونو ناس للص مالا

 لاسم ةالاقناذإلا ق فيلرشل المسا راسن سن |اهنم رطاومم تاريستلاو ةولصلل | : ا
 ةدابشلا نينو الا عرامسدنع لاقي لا بهتسيدا ملغ رارعلا زنك القنب صر 112 كتبو كح اور 3 ان كانئم امنوا نأ ءامتناتأ 5 526 5 ل هل عقلا مشا 277 52د ل رك 7 ل لت 01706 مم | 7 ا 077 ا

 8 م 1 : 353 ا صام كم ا 5 . 2 ع

 دكا رادداودج ب مالسا يم ترض رميا هدرا تيد | يأ بز أب نظره نأ ىل >رقا قدا كَ مدح اوأن يحنلا نيرتتجأ ل نججرخسا ذأ نوجول الع هن زيخيرأ

 | ربو ايانكو رذكدد ىادغ ىدرلوت نا رئلب ول اقلب قوش درا 1 | ديسص ا 6 ير 5 . 01
 ميت اووودركل خنوو سرب تارهتناراكشاو نانو ضو اطخشبأ لرش انركا| نر مشا نيل نم !ةسا دا نب امج مراسل كرت رم نينم فلس امل اروفع هناناكد نبل

 87 74 1/0 ملت سا 2 7

 ىل هضم اموم ثيدحلا نم ررفرملاو رولا ف عيب ثييدحا دب نا ةنك ادعم يف ىف نوفجرملاانزلاب ضرق بولو ىف نب ناو مب ةأفن نكن وُقِقَمُمْلاوهَتنِسَ
 تال ننال ام وو نيوزلفلا لس كيو ىلاملا حرر ىف د مللي لعد تبا زوسر لأ رق نك اج

 ؟(صادقو نو هي( كرت مدلل عروفرصر يجر وكذملا ثييدبحا نوت ايلا ىف فعلا 222 لا. 0 2 | 2 ا 3 11
 درو دش اذ راب 5 ل ماا اك نلبس لات قاتم ب ايا نكريرعبم نامل نوج خخمن 0 ليز فل[ ابف كنوقلاسي كر ودوأج ب الأ

 0 ْ ا
 درا دات ةلر اال ةدصارل ومالا تل, هده ايطار هن + | ل و نير مولا نيج مه قف نم ةيضاملامالا نم لبق نما نبيل فكلما

 دكلودتلا نود نينو مالسل صخرلرازب ل لسا ءءاضفلا شبلول كل 2 م 95 1 0 رو ا 5 قم ١١ سرا

 فال اتا امان جو مشن لك نوكت قع أشلا نخاكم لها ىإ اولا كرسي هنم نبت لءنسِلٍَِ
 رلآ ةديكتلاو رصين( ب سايز شبل نائياغأ يذالاو ىنلا ىو رلز بيق لاب 1 4 ١

 وبايطتع جلو هلك ”داغاوكرردلا ن رف ةأرل ابيب تسنو لفخا للسيل واو بيطت رق |نيريملو الت ىداص ترو ل لر اول ةاورطل نولشور مو عررد ف الا قركأ عر رعاو للك اكل المال نا
 نلقركان وللا وكاد رم 1 |نوررايالل نوضرتتإو كلل جرا ءاسنلل ىا نبى وطوت نومئانل |ناكورلو ةهلش لاء رسب المان الكذب تركو اهلا قارن ةرصاو طقورماو للا لكن يقض ازيك انى و طبلارملاب عا ةدالملا يكب

 باور خلو يطحن بالاك يداك ل عاق لام يعلم لوف كلسلم ” ندرك اس: ى ساب ةمدابب ا ولسه قي ناجل ناف يدر وقيد ننام سيسر افلب بئونلاسلر ثكليلس ”بهراوسللا و با طعضالا ىف ندتؤملا بولقل
 رص مونيكا ل ليلك مالوب ولينا يطع بازوتو مما كبت لا يرشزلاوببو نيرظ انرييخماعط ىلا منذو نللالالوق ىف صاركاعم فرظلاو لاح م انغتسالا فرت ل د ىرشخترلا لاقو يوعط اربع ونمت نعمل طع ربا لاق



 » لارج اظل وأد ءاسلا لحل وق علس لس ىلع 1 ىنما| نلعب قلع ع 6 | ِ_ كردي لك 2 هذ
 3 فردت بلر لو كم للملا لآ عبس ايدلا ادد اقنس ةلماب لكابسرق كيد الاد ام نركز ةءاسا تير ةعاسلا مايقريدقنلا لمواهيرق ايش ان ا لس نو لرد ال ط طولالع كيت وك داس لعناوق فس, لب هل عطنرم حف فظن وبف ل 3 مو م مج © و . ل هوو ل هدد و مادارتزمتصو ةيسرافلابكيددياد مل , 7 07 7 2 ١ 0 (: ٠

 كا لامدا كنان لامن دربيل لو ني لاف نيت نا فاقد يرو لام ذو وا بس ا اسا عه فزع ال اورق

 او هل صمانتيلاب مآ ذالك مر ا ديفتسا لل ديلاتادبا لوقو مث” ش ف ثال كطفل يرقد بمن وكت ةلئاداب م ةعاسلاو ضن 00

 0 ردت واول ليك اذ دن اوعنصاز ا, لين اكردق ف سالو وم انا يعسلا ىف ىا هاي نيدلاف ملوث قلتم ىداص»» ليي دارا لاير

 ر ا اعل سا
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 كايا >>

 ”تصابسا + مهم“ 0 ب 00
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 و
 هربافكس ايقلا نبراس عم ججراو لن ذاشس 6 مااا

 يرق ليسو نوت عاملا لعل بملح

0 
 0 يي

 ةدقم نيو اناخ دي ةديرشاران 0اراوسد دعا 00 ريا« واتا ا ارق ا لول حو

 هلل م يكس اي ل 8 در رز ورمز 1000 ا م 9 و
.0 

 آ مآ آ12

س
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 : مو [طرصول منعا رعف ليان 7 يضع 0 95 لِي 9 تت مايلي نعل هنتر

 ءايلونولجي) 1 2 1 و اسس قتلا د دام هسا ل ل - ”نلارعنماب سس اشلا
 م” 00 ع ص

 البدن مانا 0 0 و 0
 زعطأ اننبل ةيبنت 20 داع رم لج خل ف جلع شو . ةدوس ىلا مر خي ةارغ نر ولست

7012 
 ليسو رك تلد ممت+انتادارسؤ مارى وأنت داس انعطأ ا ير اس ل م
 0 مك نعت ملوأنب نعى بارعلا ند ييمحص م

 9 ب الث هرج رىسوماوذ إن نْلط : 0 ب راباتعمو انا "ايدام يالي قس ةدلاد عنق كابغب

 ىتح ميو جيارفف لستغيل للام كيبنعماونو0الاونما نيل (ماياوظعىا د 00

 0 لال نإ ل ع تس | نادر 902 الما ىداخ
 ١ ءرلرخ 7 00 'ء 00

 0200 38 كول رضو ناب داوم ردا هنا آل انعم لستفي 2 ست
 2 5 مالا 2 ص١ واتفاق 00 تل تلا ىو

 2 توا جيرتتس أوهروننخاوو 11 ْ

 : هوم لرداف لشارس 4 3 اهبضنب ىمومم فزد سوم رتب انس |( درا ةيالال ىذالاب دارملاوتاؤ لك
 راع خا

 ليج ةفامق مهقدنزاسو لت لساني 0 00 ٍِس 0
 و هاماز ناكأذا مجووم ع 2 اكد مدرسا يمص ازرلا سار

 1 ” ايم 'ىدواامهو ةاجءاد 0 جو ملأ ا
 ني

 0 وم هتلامحي لاقو كلذ رهاسو تيلي ال صوتلا_رضخف هللا ح 0 ناك ةيصخل 0 0

 - ةماز 4 و هغ 1 7-5 5- سدد
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 او و

 0 ابيضؤخفللا بدار ةقجذطا ١ وروي ال
 7722 م نيل اني ىانعلا ها قمر صفازه نهزثأب ىؤوأ يال ولم لول ىئيارصااسل لوما زد ساي /
 ازوثزاة لق |وسرو هللا طي نطو 0 اصخرهنرالاب ىقوا 0 10 اي تيد ياا

 2 ولن 95م حبو اب 5 0 اها ورشلا نفط اهرب نلت ا
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 لعبا قعلا نم اير ثياوتلا نم لو ةاناو و 4 رخل امعاَوحْل لص ا

 ىاماهريغ تاواصلان امال ضرع ا ا ا
 لت ليي نيب: يذابف اح دابا ءٍضْأل تل 2 0 ضخ < ”نامالا ضرع نإ بولطم باغ لآن انأولإ نردلارضصقو 5 |ضئافلا صدع اطل ةنامالاب دارا سس ابقى نبا
0 0 00 

0 
 ا 0 اهض نامل

 اعرب 2 0 1 و م 7 9 00١

 < 00 مجول :رافوسلامد 000 310 ا ا ل ا
 0 م 0
 ا 7 بم أو نائم 11 الب ىلا ميلا ا شل ثلا للا 5 بك ا ناد ل الملا ذا ع ازا
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 لمت دا عبرا ىو ةيالاملعلااووا نب نلا ىَب 5 3 هلل بوسي ما عزا لسشكالا و ع مالا
 كايت ١٠.١ ا |نقشان 'ماقم نرشعا ناقه افو ضال زل يت ةيدوتولابجا كع
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 ليمتلاب_فصولاوج ولا توب نمي 550 ١ دةيانوسمح نقلها انا يري تس اريد يبرر ءاقم

 هةر ل ا . ر ومرح |هيدارلاكلزب هسفن ل أادتهثل 22 نلاكد اهياوموقيال نا قيشخو افوخ فلز ناتو اب دع ماقموانغلاو ضي اا و

 ةاىرجالا فن محلا هوا رع واقل توام 2 نري ١ اهظرعدجب مدان اشالا المو ابلن بن عنتيل الوإباويرالد ل ابان تارا

 م .ءاملم ضر !قابو تو ١ مل ؛ ا لسا رتل لابجأو ضرالاو تاوم نزلا ولوامازلا لإ ضمنرييعلا
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 جيلي ا يملي قلت لربح هلعف مير حل اوفو 00 فالى 20 ل هر

 0 ا اوهوةنجلا اول داذا كّوأمل 5 هلل 00 هاو د ةلجأ نمسا مرخا قش 5 نا لاقابف او بد ايلاقابؤامبذف [تمنا

 يلوا :نمجياين لاك 0101 اوراكل نيا ردت عزا ثكاف لاق سف مب
 ! لاذع نسل يكره[ لاش | نيم ناكأ اياب اه كن سابع ب كسرنا
 دك لا نسكب نت اعف ا ه[ناشالا بلم رلو# لكل كورصحا وربط نيج ادادقم

:1 

 كابل 1 اه ارلقلو فدسلا ثكاو ندبات ن 5

 اهباَضو انك ى | اينليكن ا 5000

 م و اشياسااما فمر
 ا ل و ا و نق

 تاياللا ا 000 77 عررشلاده َةزواو ىو يجر ابن اصف اهب دولا)(ىا ابك د ةنامالا لامن ا و راورتا يسمو ايلا عروض : ا

 ربة عدد لودر دوس بار دس ضار فلس لم لاو افيواضالد اسال 0 2
 >< بلا" نزع انعم !ىذلا ينحل هدهد قسم لق لائاعت ا رس 0
 ا ماملا# بغي عل مدى 5+ اا دكأ يف بت فيلكاذشنا



 ع

 هلع بيعخ» لوصرلا قو يترمالو تنملا مىلاعنرما نإ بيطلا كلا رعمهإيلا بطلا ايف لاقانبلو ايف دلو هروعصويؤوذوفن لايف عررتياوو لاقف تاولسسلا منع فوقولا بق امبلا جررجيامو لاقولف ب اذلل ىلا لك
 تان ور ني صو بي امل ثم لصين كاش مجال فسلا زي ىتزصوف هاك اوريكابلل يتق بيلا ماع وو درلاريكايتلاب ىلا مورو ق هيكل + تايقامع يق يسافلاب دعاس ايت انالرل و
 رع ادقرع ةاقاى ارا مال ةوق ورلد ماع ناد نول بينا ادع همن ى أدير ل: لو لة فسار ندور ا نق نس لاق ددكس كليا تاي ل نفاس نإ
 7 01 ا 1 ل ب رار ىوب بزعيال ءلوث حدس ملدا شخنو ةددشم فلا مال نا

 داك برجي ال ىف ىنثللا ريل اب (لكىلالا لوق نوليفاذب لباد اشم ىلك سنتا يناثلا | 5 ير 5
 وربؤ كورد شكلو ةداقا قو لاحلا لك وكيد نيبببايلق دلل اق سس سيكي نإ سس م00 ١1 بى

 رتب 0 ارلا 0 و 0
 رخصتالا لء ديت لرلدي مث ىلاعشم نا ىلا ةراشا ةدؤ ىلك تسلا فاشله بساتنل ىلالاملو 7 0 2 تس 2

 مسسمهقفا لذ باتكلا ىف رومالا ت ابغا نايبدادا ىلاعت شدا كاكأرل باوجبفربكالا ل سيل تر لي يي ناديا قل نرذسالا رورة اذال لذا ةباعان ليرة نيا بزجالم | ١ ريغ و قروش نمل ربي رو ةريغو تابنك دو زخيبايو ةريغ د وامك ضال ف لخري
 عيلش لب انا ريف بوتك كلا لاف كلذ س ماب اتكلا ف تابشالالاقف تابنا ى 00 للا كا يدر مو ب 0 ةباعالف ساريا اءاد نيش لك بنوكرانصا تيد ميوتمتوتزصالا ىلع | لاو سك نيازْل الو ومب كروصخلا نايلو أر ميجولاوههاكيغو لع نك, يؤ عصي جرعيأمَو
 نينا دلو هلط ” زوين قالا لاى يشمل لو وأ سيريخ عقرلاوةفصرجلاب ٌبْيَحْلا ولع مكتِيناَتل فدو يمهل لق :مارقلا دةعاَسل سي

 فسعش|اثلاو ور رعب ايد واوا دسم دامت ربا نابجو ريف ز وبيه | اوعس و ضالاؤ"لو تقلا 9 57 27 7 هسشع و
 كسلا كللذاو 0 فلان وكيواوعس نءذلا يرد ىا لبق سزلا | | 2 صصن اقالو جوملا ذرن] مزرغصا ةرذنزدلاز همن بيعي ب رعب الجلي فالع ةءقىف

 ولو فل ل ان. جير قم أوف حلل لمرم نيفط اىتملا نيب انصزنصم هزمت ى امو لبق 2737 ل وا اك 35 5 0 0 7

 أ داب نيل نسب دسبلنلوصر ناو رجل مك 0 3 اوما نيزلا يف 9 وغلا وللوه نيبك نيرُم نك نأ دلو كة نرغصا
 هس 0 اسم كالو يلا لس مث بسذ نالف لاطبا قاوعسنإ 2 اوزيل نرح ا فيد ةرفعم ولا اواو حِلَصلا راسم اء سوم اهلا ىف «سيخأل ا ةدارقلا قي سفئ انو وذيفانل يق اسم دا ملف 50 ل 27 60 7 سم. سما ا الط |١ س11
 01 ااا ياسو انو وفينا: ل نيقباسموانزجي نيد قم تيجي م قر فوه ةءاقيفو نوعي تالي كاعتر شيا ردا ىلإ مدور يصير هتو غنا ريو موا قيدد ايل الاور ايبا سيرجاعم | 0 + ٠ نأ |. بو فيرد تاز معو ع هان و 7 كا

 ره | ني و - ١ سوو لول وعمع لنا ىزلاو 8 27 0 1 2" ةداتتو را : 0 را 2 و ١ للدليل دبا ذو يي زن بالو كيو باو تهيال وه

 بانل دايد,داضد دبى الا لولا ل فطعم ىدييو نات لرش نكاد .١ ٠ ةياوصأو السن رز اررعكب رحل لها ونم وم مولا 9وأ نب لحي ىردو با نو ازجرل ةفص
 زيرزعلا لوقفرساوال نا ىذلا ريم ارا لعافو ضئاتسم ا, دصاج واريف ىدسي و لو 1م | حمس سومو ِ + روف ع 07 ع :

 ست يدا ظللت ري م وا الصفوهنإ ةلائا كيم كيل لرتأَكِلْلا
 راب كا ملوث حالم لا” ىر سب وو ريدقتب لاصنما خرارلا مكالا لكل مش فطخ | 8 ء ارتست لج ا ءاضما, 5١ "1ك ول يورو 2 9 1 3
 لا 0 كد: لغضعبل يجن اهلك بضعب لاق ىأاو هللا 00 !ةزعلاو ذهللاى ا

 20 0001 ل نكت قيزف وعميق قنفذ لوك ناموا يكسب وه لبحر اصلا ىلا ةءاشمالاضغناذدوصقلاب فاوريغركاويدقتهأمزماذإ ماملق | ”١ قل 7 | ب ثا نعمل تقول د | و تتار 0 1 2
 لس كي وير برام | | ف ينل للصولا مه نحايب نغتساوما,فتسإل ةرمهلا غي ىو يرجى

 نم و (رلبشايف لمصأل كارعب ام نال دي ملاصالو فاما ىف ليال يلا فاعمل ويلا ارم د !ةلا 7-5 ا لا ب تا الا يوسوس
 0 هاما فظنلا ىف عمو قت دلتشلا خلاب نونوو ل نر لبلاعن لاش : بليخوج 0 هيما كلذ
 يمن رقب كل هي زمانا /ل تيت لالا | | ب أ ل 03921272232 3 ا أمى اورظنأ وربما ين للا ىف قحلا نمر للَضلاَوأِْف اَلَعْل قرب اس ا وثمعبلا
 صوور زجل تبنت ظابط ف جينات لسا ةزم نايتس | ١.١ ني ثيبلا لاعفالإ ف ةءارق قود دامس نث ءطقام تشو نيسلا نوكسبَفسيلِ بلع دقو ءالالع لث' هنادي دا ل قيشلمل نسق »ناتاشا | ١ .١ مصرف قوق 77 نويوسمت مطوري برن رداسابتس ديرو كدا || ضرما لوط اننا[ ضرو2مل رحبت دومه فايد ءايودق
 لش ساو ا ماعلارسل لؤ 5 قرأ ملا ة03قكل دتانلا عج بيز نبع لت يال فرماً تاي كك لفادلا ةصوتفملا مارفتسالا زبي رفا ىرتفا لما نايبلا عرور و بيطت ١ نشر 1 ا < 5 72 37 ت27 ع أ
 قنا ىض نا نسي فنك فش الك الوطق لوقي نا لدا دلل © | يسن رب صحب وق لا ا لو مك قم 0
 نالوا ل مدر دس لونان جلال 20 امجيانلقوأبأتكو ةومن الضام دوا دانيا ةءاشيأثمعبلا
 ا د 7 قناوفن 1 الاد او.ىم يبست أاتوعدوى لارج لل ع افطع بصنلاب هيلو بام ا واولار رخو بر زتنئساف بر لاقارلم السلا ريلعوؤ ار مت نر اكو ورابع مابي |, 9 .. .اسؤ طن ل مااسأا و : 1 افك .11 ٍ
 0 مل الوفا كلا زريق قضجل |لع ارسنال هرج لماوكاع وردت فيس نم لمع نا نلقو نايعل اك« لي

 انلايرلا عر ماس ى وابد ينل ل قئاوم نعل ةرصدعب قرم ىو عسا عم قبر قع افاد را أ تورو م طخ. لل ةفطم ةرطال و ران يف سايرس لمي ١
 م بصن عضو وف ىدانم ل علاادقن ب رصندال لابب/ل كوتا طع بسناب لقول )جاي مدوا ج] اواو عاق قلب سأنتي ثيعبب لعب ماا ًدارسأ عنأصل ليق عور للا وينذب ىا
 اسلارنم عسي سنار لفي دم د لايك جست ”كرادلا لداكام ايي نظمت | “أ سس سس لفن رعفرلاب ةءارق ىفووكيرلا نمل سل انرتسو وكب زا حلذ لاعب نوت امبق) الاد عررضلا لوصا نلف ةقيتسعم عوريطلاو للرجل ى ب ندد ىا لوف ليلع بينخ ١ كيفابا دظ اع | و ف ترم 2 00 - و رورو سو

 هدر أ نازل اس اولا عن سيدال سيث سا سعب ١ ا نر داكا كاكا ىلا
 رلاتلاو وقولك, ىلواً عر ايشسالا ذب قف واذ اذ قاوم ازد عبتيزوفنللر ويلا
 سار رج آم السلا هيلغد واو جاي يلد افلابو اني هانلعم يا ديدكا

 ان جري ليام ب ىللاهلم نيم اسلام يلع ناك واق رم لأ نا ل وق هل 0 ا 20000 000000 00
 للام كل دش لئادعف تنل هدي لحكم لكا ل املا تيب نمدلايعرنو لكي نال لاق اهلا هفريف دصخالو لكيلا ممل اقف تداعب اض ىدآة دوس ىى اكل رزه ضي لع نونو واو ىف نواوتنا سانلا لسيف
 هلط_اريبال رج لءاوكاعودد ل وث هلل عر ودام اقفل لكن صم لبا عرفا لايع كد يلع نعني التسمم ا مدد فال ةجشد اب اهجيمم داهدد عنمجل موي لكن اكف عروردملا نصل اعتررطع املا تيب يب ىنفنساممل بسن
 مسفنل نكس انما لسيف اين حررت ناكدم ا ىو اء كذ ببس اكو قدصني درلايحو سفن ىلع رم نب فال جبد اب عرردلا عم ناكش | ذا كل داود ماتسلا لموطلا تاخباسلاوردقم ف وصوم ريف لاري ري لغو الإ
 مصب ىارل و هلم كام ىوضبااذاذل عروردلا ةنصرطعل ارا تيب كي غتسيا, ل ببسي ابد فل ذدن ل اسف لاما تيم سملايعرتلط اد اورو ريف ةدصخالو لكلا ل اقف تاع كلان ىدآة روصو اكليد طا يقنع نوفي

 نال ةكصلا لامعالا لوبقيلا ةراشاا بيلا جررعيلب لقط وار جريس ورل وف هلتس كاماورضحاذإ تاومالاو لاو نو اعلاو ناوي نمسا هريخو روق هلس كى دوزبلاو نئاقرلاو تاومالا نم ةريغوداركى ا ليي ملوث هلس

 ا( لاب قرص عررلا ناهيسلوري دقنتتوا لومجلا ةنزبر سلوي دقت لف هليل » بيطخلا نم عرارلا ىلع ل ثا )و فيس عطل ) ثمديجابنخ ىف ناتو مج اهم فينش ةقيضطا ربوع ايخال يواسسم دلع كل جف ىعا رتل ب سان خديت |



 رك او ةريسماههنجو لابي تي / نبع عر دري مكربخ قرص اينو ولعت ىف ليتل نس سمو دي ناهد راك كا نبش ديسم بلل ىلا لاوزلا مويا اللبن ةريسمللاوزلا ىلا ةادقلا ممر يس ماو رتر خم د مل و لس
 لاق دءا نسحا ىورريف نانولب ليرهتلا شلال حر اورلاوورغلا ال فاشل ,رقانلا هريس ترقد ىلا ترسم ا موق لس ىداص» وريسنائرلاد طاسبلا علما مص ىلاذاربلا موق ة بج الش ويجي اسبلا لمتماكئترلا نلا مدن خرسملا
 ورمل ث هلع انا ىيثلاب اكو املا عروبترنم عيتذر ندعم نمل لاسوؤلاساخنلا ىارل ف علسس كا" ملاحملا ىفاذكس رافلا بكا رش ةرييس اهب د لءابب تعين طحصا نا" حر وري كر بش قريب اهئ سر افزتما | لق نسف نو روي ناك
 يفرم نولي ناذوجيديدي اليت لي رسل وف حرش لم اير يغب ورانبالالصا ندم نكمل املس ل تا لالصا سائلا نال ادار الواو ناملس ا بيطعا يتلا مارا ىرم ى ارش ناهدس طخامتل وأتبع سانا لكل وق كلا مديلا ىلا سانلا لم
 ْ 0 ا ايبدا لص! لكف وزيد ار دقلا اذ قلك ركا نمو لجو ملاززجو ىارد قمل عشا صن عض وم ىف نولي لاو لمي ملا نما لبقرور يم ا وراجلا ورب واتسب ال ب
 تيدر رم أ, بلع يحتل كان صطوس هديب فطرعم ناك رسل يدر كل رعي ناب لو قدك كاد اوت س امر لق لير توكودادتبالاب فد نيم عزي نمد لل وق علل ل »ب حرصملا ان زعب ب وصنع لتي زراف صاوغت دان ل
 سس دملا تس ات تسيل رسصؤاو >> يل تبلغ ترقي نو... 9كم! باق لود در انا ضال
 مة امل  ىرد ةصرو ىف غل مك ايرصرد حرارصلا ىف ع مدد خت دب ىل رو ك' كلا

 يسر/ل شف نيدسا لاول ىوررويطلاو عرابسلا روصى ا ليات ورلوق هلش
 تاكد ارح اب اسنلا لظارعقا ذاو اييعارؤ ل ادسإلا طس اروع لاداراا وافر قوف نرسلاو
 هلل حرص»» ريس ئسمناب مار م ارو ملوث كلل كرادم »زفت عابس ر يوصل
 ذات خف يلق مار تروصلا ذات لا لاقياع با وجا اي ارجروصلا اتا نكت و رل وك
 [ذاخلا ببسرصقنلا اس الث نسدصقمل ناكالو اروصلاذاختأ نا لاو ناريس رم
 عم ملالسلاب ملوث كللس ىواص#دابعلا ىلع اذان شا مرج ما نود نيدبعت با
 5 ياش ولغلى ار لوحفم اب دعا مواز مكلف لكك" نايدرن سال
 ١ ارلشاوانسا ليث اكا لك قشير دم صم ىف ثلا ه سم اب رسل اشاب جو قو لصلا تيبس
 أ | علوم عل اورريصعشا عر ارا اّشلا لبقإ) ىا اجا ل وعش ا ثمل ثلا أسس لمح رايح وا رع

 ١ ما ساس اور ناو يدهن عذل رد قمل ص يس وصنم دا لس انا نرش ىا لاك ١

 حي | هلال اوبس: نول لو لد لتو سديهاركخارع اول ورم دم اررمصل فص
 + | يلا فاطم ةءادلا ىلا عم لوعغر لاى نما نيددصملا ذيله راهشفا وام لاني ل وعغمط رانا مل وق
 8 اهنا ل مالى نب ار ريصموبب د اب موتي ىذا حما يدر ولنا هيلا مقا سس قاو

 بورخل/ للا هزلازماهريسأ رح ورورف لاوزلإلا حابصلا نعم ةوغل نما هريس هلع

 "ةءالاو 2 نيل ةتيدرججأو سأمنلا ىائإ مقل |تلع هل انبذا نأسأو ةريهموأ ةرفش
 و 57013 2 و

 مص نمو هي مهاب ن ذايويدب نيب لم رارج نيو نايس لوح اموويل ال اسانلا لع
 ناس رندلاف ليقو ةخشلا رانا ويسار لع نيف لن متعاطب هل رع نتعلم ل لب
 أهلا عصي ةعفنرم ةينب بي نمي اشيأ هلت محي هوز ةيويخأ فطوم ك|مالضي
 نكت لو ماندو |بهنسأخ نتبع ئشبدرانم ئن كوه ثمن مجلي

 قبر وضح ىوزيأ همجي ةةنفج ع جنة جو نير تقولو صل ايدول رو كاجوال باد ىو لايف نخأ لالا
 ,سر؟ربأ : . ضدها ليراكلا ؟ا ه5 | .ا.اأنب م م لءللا.06 ١-١ ريصم ضف الأ ع قاثلاو بم امور عضرالا ضرالا باب رارغاو فورم ا رانا

 لاب نين ماء نحل واو أبل تأنب تيسر لذوأ مم نوك ايلجفلإةنفجلا 5 0 اال راش ا

 | عفن ندعو اهدنا تعدي رغوة للاكلات نا انا
 نييك« لكل لس وأ ل اال افوءلال ا ييادعص ملا 2-0-2 0110 ١ 22 2 595 هبيي ل

 و تأر اتي هلس ليفتح لش قع ليال قدارع ١ ليرد شل دلل ند 11
 نطاتحتوة تالا هةداع لعدةأشلا لاهل كلت لمعت نيو اتمالوح د صح ىلع قشكم ل سيرو م ىو ب اك دلك ٠ ريم

 تيدا هز ودلوأ في )واعف طور مسني فاضل هكا © اس سرس يركب تال بن وب
 ناس دئروه ياذا نمو بيد نول و اوؤطدنمى ةففخ نأ حل فشكتا ني ب ير رب
 هةر ينل عيا دل ثمنا هذال لول يرام ذا + ني
 مسأب تيمس:لربق دم سورصلأب إس ناك نقل الثم ليلو موي هتعردباصعلز»#”نضرالا نلكأامإ جاى واقرا نازل ضر دل تدل لقبا وردي ضب اع
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 لاقورلنهغ ىكداصاربات ديراب كولا باطلا باوجأو تنعت او راكألا
 (تسبتك ف رئؤص نا مر اولا ب انكلا لبا نإ لذ ب دس ما رمت نلاو فك يذلا
 ىذلابالو نآَرقلاا ذيب ومف كلن وشما لاق باتكلا لإ لاقا ناد مراسم ار
 مها تيأروم هردقمرباوجو قمابيفول وأ ىرتواو لو هلع ىداصا» يدب نر

 ان هرصرلوق دك لاو ف انيتسما يذلا لوقيو لا جيري لوقو وهو ارلنع
 و ادلب فطع/ل ياو ااوفعضتسإ بزل لاقو ل راد بيطخ »لا انعش ىئ |

 بس وباب ثمر الكا هاونعشتسسما لا نلا) تلق ق بس ايف فطعلا لت
 فلعث ريفعضة سلخ املك قرت فانيتسال مقلط لف طاعلا فوز

 ل ماريف حاولا ىارإزلاو ليل يسانلد اصلا ىا لم لأ عقم لما لدالا لإ
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 رييلشا اركب لسلاو تابثالل عن قزم اذا دادضالا نمد اذ طر يلخا و | ميحاص نأ
 اناطع |ارلريلع ناب ايضار نكي ولف ىاادال دادالا ومان حاولو لق هلل كا
 يرعب ك (ورلو ةرنآلا ىانبذعي الث ف لذكن اكاذاد ايندلا قدالوالاو لاومالا
 لث مل هللش ىداص»» اب دوج لع ىلع حلا ىف اننيسيالف ادلى انمركاال دال
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 دعب امفالا ليك لميس زر ثا يلع تعا اذكار ادع امو آلا ىف نسا ميول اذ اولحج تفل و نلايحولا و آل ىف كلام نا هد اخو در 7 اج فار يغس بس ذدقو فاضالاب »ا فرحابرورجلااببجاص لكم دّمّيال لاحلا نلا ىف اغلا

 ل ص
 سم ايسلا

 وأ صر 7 3 . و و 2 ص مس و :3 6 ٠

 هئااوه لب ل كيرشداقتعازجول عود زلكةدامعلا ف ءاكمش وية قحلا نزلا نوملع يور لق
 قف اكلإ دانس ايو.كلم ىف كيشد] نوكيالف قلك ؟ييردتؤ يحل ماطلع
 ءاةعلابريؤطللاذنماربِلَبَو مجبل بزانموملل | شبمأرا تل اَعلَز هيماهالل م لفرع أدل نعلأ>
 ن0 نإ بانعلابنعوأ ره م نو وقبو كلذ 2 نومك لادا ذكى اربيل نحو

 زيقلاؤم 0و2 رقشالل كاسكو تتلو ويمكن ةكويصلا ١ 1 يس بسسس د نس ماس. دل يس هيي
 وةيروتلاكمرقنى اويلي نيبال ارق نبين نا ةكملما نم اوملنيْؤل لاو
 ندفاكحا َنويِلْشلاْذإ نعي ىو مف لادتلاق لم هر اين نبل دعبل حل اليضلا

 2 7752 لالا | | رت رت 7 7 7
 سل عابيإلااوفعضتسا نزل لوقب( ]ضعى مرضعب جرب نود نول توم

 ايلتس نين لاو ىنلاب رين ِمومكل نامي نعازوف يصل يلا وربلَتسا
 2 ء(03 وفل 2317و 2 1 2

 و مكسفنا ىف ربو ركن ليال هكا ذ) لدبي لل نعول رص نع وفعضتسا نبل
 نآننو مان الدب كنمارجز موال مليا وتس نيل م عضسا نيل لاَ
 ابراج ناجل لع قلن اقيمغلاو او ساوراوضدانناك] ل عجول رق
 نورا لهدا وكنب واثعاو للخالا|ناعجورييصتلا اخ مقيفمتلكاهافخا
 ًَ نوجه اس كامرا لقلة لس اىوامندلا) 0 نومي ددازج

 -_ 10يوم 120 نور ايتام

 طاف رم يللا ودب ءاهنيزمل رضي كرش نأ مبين مد عسعو رسب لد
 ركل زاب فنه كول انس ب ا لو لولو ردا ذ ن5 2 ءاطا صمم 2 رو سيدا 2 077 ا 733737هتأ
 مهورتذاؤشعبالشمنسحل للعلاءازجو وعم ضع ءارجمب سل كرلوأذ حل اص لمحو نم

62 
 لق 0 نو

 ءانيزلوا بل هب] .قيضيررفواناقماةدابعْن مندي
 ةرمترمدل .ةلئاعؤ زنا هن الكافر بو ريل وفر كلتيو فحل اذ اضن هده اود

 لا سباو نيززملاى قحاب وفارس لوفي نيك رشل يورو رك

 وو . | زي ىواص»ر يسجل يوصاد ربودل يل كرلا لايعد لايك ا تلاع قزرب مل وق عليك لب نمش



 /مارلوسوسو افك اط ا ةدارعب دار اف ىكا ميو طل سا لوق هلسس كرا: يلا ىذا تما حا ا واعي ىلاوملاو ىلوملا ىلع عب ىلوفاو بقل اهب و ىف لا نس طعام ىو ةاداعلا فالش تلوم انيلو تامل و هل
 و نونموبب اعتب و رب نونضؤيرل وأد تب هأم ثلا ملوث هلم ىداص» كنا تانب م او تكلل لإ ارتست كا نا نومزي و ا ندربميلازناك د عازر مدع داك وليطورإ نولغتل واكل يو
 ما: ةطاصالا وع نا وزرص م السلا نا اهبدصا نيكو نب اوجياف روع و اهو ل مز نإ لدي اف ندونمومم مقرف لور وأم نط ايشملا نوع انمي ناف | قو باش أ لكلا بات سغلالا
 نجا نوربيا اكل باول انف نطاي ليو اهئالا ورم الن لمس ةرايعلا ناوب فان اور انكلا سرلاص ىلع كئاطملاطعا عليل سروجولا ىف لشد بي ن ونمو و نيإ ندري اراك ئارعا لك رعلطاو ميوار نعذلا نال مرتكااولاقف
 ان ل وصوم ا عقو نوي زكئابب تف ىلا ءلوق هلسس لاء رودصلا تاني لاقارلد هال يف ىلع عليا ) بقنا نا بولقلا ىلا, لكرج الطا نيت او و اللل باقلا لتنع ند ونموم ميكر تكا ولاقو م ارعا لماع

 7 يشك ىزلار انلا بارع قف فاسملاؤصوةرجسلا ىو يلا فاض اصو 0-2 ريكي. ْ :

 ةرلامل دع 000 0 : ظ امم فصل لبسك باطعطبتسا ازال منال لرواد سس ىلا موتا 0 ل نش
 هسا تبت ثور قلت ا يرغول ذل بو يد كاولل ناطر ب ذل يا | حسو 2 تضاطم . د
 رذو تاب اقعلار يد ذنيو كمشما ىلا ميوكريل ىاريذن نئلوقد كارشأل 0 ياسو دامو 00 مص/ارف ولو ابنوسدي لوول ىداص* لانال سدي انورتغناتفشا | مودرن وتر كيررشلا نعل( يزنت كنمجساْو و0 نولبكيا وت كاب طا ةسادءايروالا
 زاد ل# 0 0 نال 0 بع ويطي وا نيطارشلا نجا نوني انا ل اقتل لب نهر هب دسواتنيب ةالا ومالك

 راسعلاو للاواني اايرشكى كا رس | راشعم |وغلب يور لوث كلم قد اضم 4 ١ ل ل م ّ .
 نم دزجرفعلاو علا وراغلسلاىدعارالاقعنرلا قبر رلشعل/نعب | |كالمب لرمورلاَف ىلا هت لة عه زوو قب امفزو قر صم حنون 00 انآيا هتداعفف
 وف وطعلا نس اعقفضرتوم ءلجمب اني أ رراشعم وغلب ارو ملوث لكس عمو رار شعلا 27 0 0 27 ا ا 1 3 9 و

 2 اهطعىي 00 سن لوبي نعن هاو :عافش ار نيدي | علا رضعبل نب ويعمل ارضع ىا ضع ل ف رضعب
 ناك ف يكتل# نال داب لب ال يفر يت ولو اول لج ضطعري رقت لكسر وذ تسل ] ل 1 1 0 27 1#
 2 اهدي دنقلا نم رَبي ميِلع لكناذإرو 0 21 ةاراَعلا بارع اوتو ذو غلوم

 دسعلا اني امن بتاهعل أرعف / : , 0 200 و 0 ١ اا 2 1 15

 0 هلال 5/أ ةيقد كوع صبا دير لجبل لاموني سلب تاو
 اومرقنن ا ىافوزم ا دتيررضواابل لايبواابم لدينا دس سداومرقت نإ قلعت | | [ < 1 ١ د درفت ننْلالاََو ١ | ائرط 2621 ٠2 1ا ل ماز را

 لو ان'ىف يلع سل دامو نإ غلا يدنا وموقكى ا مل سس ورعسلاوبإ مر يلقتلاو | 71 د وأوسع بكن ندد د ىلا هن لاق نيب 0 نيم رمال ه ادن ا
 باننا ويو ةقيقصمايقلابوارم ا سين ىرلوقبر سف اورردق فهزوأ ترسم

 لدا نإ بداباو ريما قراعلاو لاؤتشالا و بل! فرصوارم ا ل سرقلا لع رو لوم ىلا أوو تيرلرق نيرا ب ه كوب نكنيإ نفور نم كابول

 0 و يل رم يو
 ل ا
 1 ا

 انلم لكلا نركيذ شا لعالا رجا ناومي ب دايخ ف طي ل داي لت عر هزي ماتا سارح لد ةيصعنا ةضخلا ف اريرْس دان لبق اى رين اع
 ا 0 مرار لور ام فورت عا ىذا ىزجا نلاجا يلعركلاس الكرك وج نيديل كددانال
 0 برر. نال ل افلا فلل وتزين لق نصا ورءاطميج
 ا 2 در هايد ياس لير ودل دلآ207ج لك ضال ند وتط

 0 10 . 61 0 ١ 00 0 0 0 ك0
 ماللالاذوزش ا قويرم باب سماللا جمب ةماعلا ة را قو يريغضيا) ىش لأ [> هاعنعأممس اننا جل الوانتىإ ١ ةزيفلابو 2 و

 لقواينرلاو زو ةلاؤمه

 هن اصبارارطعتلل وق هلل ىداص» مفعم ى دولا ظنلا فلكملا لكابجاو انو

 أ ميك

 [ذيبوروسلاب ةرامالاا بالادب الاسلم ارضا لوف هلل ىداص» بار مأ  (مليعر اصرف مم كر مرومددرتف زةيمائرلا ١ 5م
 ل فيافل دلع ءاريل ل شيئان ليرد رفنفى تبا دوت ىدتبا |. ليجد ةايكرعشيحرارقل ا ره و عا نرجس ىنلاؤاولأةثيح يعي بيغ مهنعيلباغأميى تس بن اويل كاما لجأ ضال هم 0 5200-- 5 37

 شرا منالباقتابب نالوا ريلع يانا: ليرمز_فنظف ىدتاشررقل || ,فكحلا فوه هابشا معيش لحق امك هلوبقىا ناميلالا نم نوبْشِا ندوب اس يدتبااناف تيدتبا ناو لاقي نإ لراغلا سايت ناكد لاول بهديديتي . َ .ى.5  ممص 9ك جب لك صد 35 ا
 4" دابر ةيادرارجفشارمابلا»ودوسلا ةرايالا ببال[ بسم وا بويفاراراضوا هلع بلك 31 1

 اذا ل وسلا نال فثلاهدسيل نا لوسررهاانئاو فلكم لكم اوريو ديس 5-6
 و ميئيفتقو ماع رتالو و يدقنافوزجىرتلوعفل نا 000 ” هليل لراس" يناجي تناك واى بورقملوق هللش كراس بى دا وريث نلاكرتقلطدادسو لكل الج كلر

 كلسارارغلاوعيطت سيف لإ لرلا فدي لانع| ترص ارب مدياينرلا ليو عرزفلا تقو ىف لاوقادصا ثعبلادتكيل قو زاد نسيم نا قحوز اهب تقول 00
 لاهربأو شوانتلا م فيلىا ورجل د ادتسمأ ضشوايتلا مإ اد لوث هش ىداص٠» بيرق كاكم سذمالاوف /[فسّيداريبلاولفري ذاب وررم عيعكلا نوري نامت رخآى نوت اي افلا نم امتى تاز ةروتلا
 رلككورلو علللل كمل وانتاذا شوي شان نمو يوتا لوانتدا ىا ىاميالا لوانت مكارص نمل يا قزمإلابوملوق علل ل دعب يفو شسواننتلا مير فتسا فيكى |مابفتسالا ل مدايتعال شو انتللاوفار أ نوم كازو
 لاق ودخيالاببر اسيوشلا نومريو علو ريض ىلا زر اككا ىلع اورطادق ىف ف طعن ؤذقيو ملوث هلع كادر نيك و درلانولاسيل ملا سابع با نكملاجلا ىدر ةرخآلالايندلا ةيوتلاو ناييالال وانت لكهساايندلا
 نم ل ومي ىا نلف دقي ءلصرن م نيل بافامب ى اا لوف هلك كل(” دانالو ةنجالو ثعبا) نولوقيو ناي نوترري ةدانق مدرب اج
 : زيي الاسك, مرلوو لاب سراج ل اقوى نكئ د اذلر الا سب ةاهتلاو لوب ىارل و هطش كا: ةزخالاو لوسرلارها لاب لكلا دم اوبورما كذيتب بن اب



 حمال رسب و ىف زعتسم لل ماللا نوكتنا لتكملاعت ثمرداصلارجب ىف ليش لع انا فيك ل رينو رسفنل يلع سا سفن ملاعترمبرل ول هل ىداصا» لال ديايندلا ىلا ودل ملم ا لاحلاو را قري اونم )سس اا ونسى اولا سلاسل لمادب اودي لو لوق علشلم كلا ةرخألا ىف ىا آلا ب اونمآ فد دق ةيمرلا يف عقدا ذا بارا رم يسرلا وس ملوف هلس ل اندلا ىف لوليك تناكاذا لح اهلعشم ولينا عيد دصاو تنو لدن اننا ا ميلر نوري يو لالا نازلا ىف ىا ليتر سمع:افصبفصتا نما مت ايشم ب قلعتم نوي ىلإ عرب ل بزر ةرابعو نيك آن يلا كلذ لتر وعياخ يذلا ىا م يشسب وا لعب لحت / لمس هلس
 هلل ىداص» تذليل تونا ىلا يدين لاو يملا ثلا ليصفنا يو ها فلذب اباعتف طور اذدابسمو فداماو ماع الا عيرادجا تش ةروسلا ال او ليف فضا وب هرحلا تدم سدوم اش بدال أ امتد لان لاو ثيواايس روس لدا ف نيئاكملوق حلب ىداص»» سفن اعت نمر داصلا ومدوهملاو يدع ن وكت نا ىف دالاق اعلا مالك اباد لبا هذه لستات دومجم يضف كل نال يدع وكنا
 1 مي عراشوركؤاربز جبر قشلاطفلا ىحيل سا ناك بسس لاشي اهلا لو
 0 اهمملو 204 مقرلل فص عوقد عت 0 _ ١ رس سصر طاف م١ تنفي نحو _ ١ اف“ ئالة يدرب فاضإلا نما ارجل داك ماقال قيال
 تا و اا لأ ل لااا كاكاو املا نما ا ااه

 8 0" , 5 ا و 5 نة 75 ال | عرب | ادي ما رابع اقرار الل انس لك ا ناب ه- | يرصلاف او لتعيملو نالإ ةياوتم ا مفدهل :يرلا مقوم بنة قلش واي مابقى البق 1

 .ىنع الا دلع هزات او رثكتلا ير مصقل )إل ىنشمل ول دس لبا منصر ان رع 0 لك عا نادم شل ماهراغ ود كتلملا قَقلتلا ف نيزادعبرو ثور وىتم عر ولصق اف ندي و ثيم وا ةحلاصلاايذرلاد م ابالاو كولي الاسمر ميا نخل سا قلو أءايبنالا ىلإ السدس ]العاب قبس لان مريغ ىلع امرقلاخ ٍضرألاو توم لا ل للا نا ع سو ٌ 1 2 -| | ىو 0 رطاق امس لوا ىف نيبامكك ]نبه سفن للا هنلمح لإ لمحل ا( بودجرلا نمحتل اوزلا يسلا . ١ دكالل لذا ع ديصو مد ةلكالملوازريكت قنا ولاظفديجورو السل تسمن خس 4 ن8 ٠ ,.., ٠ع ىلإ هل 5 ١ لا ١ 5 2 1م ل 2 : م 7 كا نوعيراو تربو, سس مخ ىثو ةركورط و ةروسايندلاف هلئالدب ل 0
 1 . 0 : ا

 : و : ممعي [ريكد ا

 قلادونئاز مقا نمل وكن عجبرأذلا منم ورحل مكن أوسأب وكيلع هلل تمرد كد 200101111111011 ا اب لب رهان ف فيل هات اذاعه ملاسما دعبول 6ك و ورس ظلم د سلس
 اف رف وو باسو تما اف ”ةزمسك صوفا 2 همسعأ | ثيضاتلا الوا ملوث ىف و اظل لكل ل وف فريك مشسلا| ل ىف" عكر ننا تيل 20111 لو اظل تولد ول هاما 22270 00 هم . هلع 0 1 و 3 دب اعدالرو اظمل فرب دتكلا وا تحر نسما كلا
 نبانمنو 7و2 ةيغ ل زارق اجا ىلربل مارغسُم ابنل اضل قا اللا وسلاسل تال داو لل
 اذعبل ةرجوتلاب كيج ىف لأب كوردي وق زال قلأخلا هناي ازا مم ريحت روفر رعت 000 متم قاف قا اناس اكو ةزق ل 27 يت سءلا سا[ ل ع( كت ا عر وق ىازعا الح اظفن للا تمعن ملوث هلل حرا» نص ةراعتسم ا لاسمالاد
 27 : ءلا١ قط 277 حي توا ىلع نائل وص ا فاشل وأ تبلل ارب داب دامب | وارض فو غئرلاب
 20 زها فادسأ كا صاذ كذآ لبست بزر نق باقعلا باسحلاو 0 هيفا رجول يفرمزا ثلاغل للا
 521 ارو دعبل ولا نيون[ سات[ اصلا صنية يبن كملاوزابفةزفلافا ١ ير ا ا 0
 رار فكل 710 0 : ,يرارقالا لئيبسطائما لتونس ىقنلاوبسو يبن اهل ىف دارهلاورمالار يقتل ىبا 2:7 كامي شلل هلا يلو: مطفي بد يااهل. ترتر هلل« سوت سهل ضار دوم
 هب تحض أور ننزل نيرشلاانلا قريع ىلا قجبانليا ننا ىلا ريتا برشلا ىلا هيج نكن وف رصت ىزي ا نم ملوق هيله

 0 الط 7 تا ١ هلل حج هس هلل 2 حس رغم بلل ةاز 10 اروعإلا جر نم كولا | 7

 نمل ضم ناد يلعل]ذلهلل ةاده نم وراخأ لبد نمارسحم اف هيوملاب هل وس 00 201011
 أ 4 )ا تل ١ 2 دال ١ ص 5 : / ورم دم اص 02 ص يل سن ل) ١ ع ملوك -او ءل يذلا ا هم بتراديا سم رو دايع وعدا 06 2 يب 1 لوا | منأكط ا مل ل ج10 ]111111 ا 07 رماد اء بلط قرت الل لم نعرف اري و زلتلاو امم عتمتل كتلي

 ةءارضىو ميار لسى ِرلاملاو يل وحقزاباو نوعسصي اميل هللا اودي سألاو هربخ ورعب هلم وأ تبن وكب كامب اوقا نينو نصف فد رجو بضلو

 ارك أرك هش 5 تاو عروس | ر مو سورتوهوعو راضاوا ل يرعنلاوا بى لربلا موا نعتافتلا يفشل يفي عزتى ا ةيبضارلا ل احلا ةياكتحل را ضمل اا حيسربنتف حيرلا| | ترودو داد التل قاشماودطاف باو متادج كادر

 يرو هر 9 ريا كش قع لة هلم جرا»ب ةروريصللاباو بيسلا ماتم بيس رماوا مز ايما ىلك ملل للبلا نميري ناب تارنال فيفضتلاو ليد نلبي ل غلا ا لالالا باسيل
 ءايسحإالاو ثعبلا ىا0ّوْشُملا كلن حملا و عيزلا هبانتبنا ىلا سبيد ا مقوم لعب لقد ابغى( و درا ل وسر ينو ويل 0 لوو
 “ عم هي ريتلاوما يول لوق لعلم نيمار ك١ عردبلا لبا ف زن سبج نا ديعس
 ٠ اصخم نورس يعلو ار هسزج ندرلووذ ادنو مسيوم حرصا قد ند
 نافل خلع ىلا يلع لولا فذ ادارب نور جخ ادت سلق هلي
 001 500 | 5 | تيكؤلطروسرل يرث ىلا وري دقق يبطل زي مل نكح اداواشيب نمل قيل ا
 مضت لاوفا َنلْضريعلا نلا لومئزي يذلا ةلوتعملا لري لا هذبىفو ,يلع اواني نمل خاتما ناف لوق كالديلر جا فزم نع اور هخا مدنى ع ىا هيلع لد ملوف علم كام الرا بوكا فذهف قرص لاسفل
 ىرريوراغيل يلدا اف فزت سلا هارب كل عروس ل نيز ناو يدفن تبي أرف ل طوس نون نما قعملا نا عرازلاركزؤلا باسفن بمب ذتالفلوق كلمت يوابص»«رطل ىدبلا و ل لضالاد ساء تكتل ناكولف

 نع زم نم سيفا صاصتنخالا ل لاو ىلا كسا ىل ةييغلا نكت ساتلا يف ملوق هلي حرارص»» كدنلرب تسبح ا جر اعذب نى لوف هلسك ند ابل دا فال ب ترلا "و ةرصوريثكك بال ةرارق  درلوث كللال كرار ا
 ا سلا و ةزمو صختو غانا رق ىا فيظختلا وري رضتتلاب وق لعق يلالر» ان نيكو الا ناني قتلا عرسق نيل

 اتا يزجا وري امن نعيطنال وللا ةحاطبدإة لع نو لديك ..| تسد برض ابو فصلاوبو تب فقالا نين رف لو لس نعال"
 ف تحِلضلا] :

 2 ! | ةقيتراز ماو علما فلست اوربص الريصاف ملوث هلك. كم فرصلا فقالا و

 ىداص»بزكلا و نورسكلاب ك لالا اد انتبلا نم انلق تل انتج اولاق ىف عت ل وق

 2 .و الرز ىلا زم وزال هل موف ارضا ١7 990 ١.١١ 3 ميت 5

 سرنا نربي ىلإ لزنو يفلأ خاين أطيشل /قشاوملأد نايبا نبرف نري بذرج وة رفغما (2| جرت سالو لوف هلك كو تءزل قف لوقو بو عضو ببسس عون



 رطارسةزعلا بلط نم ةروسلاو ب تساي[ نم ويغملاوبو قا غسل ماللاو فلالا وكف نحنا نمو ةزعلا لانقانلرا ممكن اورادقالا ىدذ ب ا ناحيه كا لكسد يرقلا يفد وآ زار يري ناك تمل وق هل
 نمقرعلااوبلطام رقرشنار اذ دقو هرذعاميلط ىلا رلكو هرب زم هبط ورتب عفررس عطاوت نر ف ميل ثنا قل اقدح وجالو عونك شااراش نا هدنع دو عروضخو نولسو لذوراقنفاياربلط هقدصو
 نسرل وقلارسفم لوريل شما قن لاق اشي اس ل ذي د راشي ماب دلل قزعلا نا ريف لاكشا الاكرص كابن ادق عمت تل قلل نافزلا مدن ومتنا نردشوملا نود ننس يلدا يرفاكلا نوفي نيذلا لاقف ا وسريع
 ةرعلا راو ليو زروفلا لانيل ةزعلاديرب ناك مث الذ ىلإ روف كيلإ نم دب اوضاوت ب اقرلا تلا اذا وه لاق نور ارّقلو جر اهعؤلا لق عما زب هزيزعلا عطل ييررارلا زرعدار م اعيببت علا ريل ةزعلا ديري لاك
 "لرادملا الث سوو راي تلال هدصاو نطو هب سيلعب لو بيطلا سايقلا ناك سيلا لكلا هلوق هلس لب درسا وزاد ايت مورا لذ اد ييعل ابرك سس راف .بزارتكالا اجري ةلذلا ير صقيلخ

 ل م و و ةر اسما روعصلاب تربك و اضرد اوس لك ذي انو اذاجر يلا لكلا وعلا يل م و هل

 دل م0 مهرطاف 5 7 تنقينمثل- ١
 د اكذ الا نم |. وو ل يق هل كو صا رارسلا ىلا ديرعلا ع أط ريف

 كارلا ير لاو رتغتسم اور امداد نرش قزوعي هكا ظ ْ

 ريش قلوف روق هم «د مصل لاب ماو .ىيصتل اير تدل جوار سارا وب مالك 0 و 027777717773332 2
 هروامصاوتد لوعة ياتو لاستدما ىلا عي ترب فكس كلل | | «صطيلف هتعاطبالا نع تالف جلا وأين لاف ىالةيمجة يني رج رين اكن

 محا عل لما شدا عيري لاق ةدانق كر ابمما نبا تيرخ ادني ف ةعبرالا 2 0 كا ا ل 72116 7
 0 نيله هلبقي عفر كابضلا اواهوخةثلاالاهلاالوهو بي كلان صيديلا

 ذرااتلا ولا ١و ةممرعو لا ورم ندر عسو لس يع ب لوقو ىو عب .: 3 0 ىو ا د 1
 لامس نال يالا 20 لاقنالاىفركذاككجا وا هلتقوا يقتنع ثلا دادق ىلا, تايشلا تامل نو

 كب | لك اور ا روعضل بيدك ا قلاثد قاعلرّسل عثر 22 ماو 22 2 7 021727 ا ع هع ةمرإ نا دم ا ا الا قادابلا و لا |! ىفا رت |ىلإ عئرارلاو أ اهمو ىلا |( لوقو د ريحت ١ 1 71 هاي
 فيما م سم الا تاق تال اخ عضل خا نلمح او اناواروكذ جاوز . اهنموتيرذ قاب هكا تفطت نت

 0 ياريت ماطر مذ 00 از ةرلعبألا ا" تستل ء ئا و اع | عملا مم مال مزال نال نو لك و و « ” جل ه ٠ ايل يناير ,
 ة 90 عر تاج تءاركملاو د ١ فوضوم اوم ىذلا ف وصوم اريد صب ذيل اش 0 بيسو لت ث]ظون كا هظيمىاد_ لادأأك
 رماد ارلا ليفانعيشمأ ةيادخما و ليحاوج يذلارلملا نم را بو فاكلا نولسب 5 نإه داسلوللاب َكِلذن/]ظوفيع 2 ! 7 رس 0 "أروع دعم 0

 نالابيالذاو لو لالا فرز رانلا سمو عمت الا ةورنلاو قر وشكري 2 ا د 1 تاتا 2 ”ٍ كودو ةدهلاداب لله لمت ىلا فاين ١ رينز أمواله هيرث ياش سكة لعل زيرش ارق ب نه نوب
 »م رولا ثمعبلا حس خل ير ل مئلغدلاو لو هللا لوني او ًأامسنم ليقورلملا نم وجٍحيَس 5 كيسلاوهاّي ط امج نونا مزنه لك نيو حوامل
 لاول نيم عررفمراهطتسالا و عاولاو لاح يالا كيا لامر لوف ةللس لك 0 2 ' ا 6 0 دارا ره 77772

 وم هر بس الام رار اء سابك نبا لاق ةماعلا ةدارذ يلا عر 25777 1 ل7 ا 0 ا ر 0 0 2 شمت اوما مزم لكى ريف نفس كل زارصبت ترتد ن رم اوؤلؤلل قع سبلت يلح

 الركام كل 00 0 اي فها خ سلا "رد ديزإار 0 لجأ هنن لري يلد لذا 0ند :
 هس ناسالا تلف ناددب زر ض قم ال وى كالا معو اا - ا 9 ( نبي ل ا ه 8 0 تكنأ_ . داس ع 2

 يك وت فالضو رعت يلع باعت ىلا اذ وريصقى علا صوقنمو معلا لوط كمل ها لذة وو بت كلف ىف رتل مممنقرقل رسم ار
 لق 1 ماا 0 رإةونلا فال ثري ظقنر نر كلمأىم انصالامهو ةريغو ا كنود نضن بعت نوع نبا
 مايا رق ل ا 0-7 4 5 2 ب -## 8 9527ه 7 0 0 5 2 2

 ىف بلير هس ازلو ال هر ورشلا ىف بتتلي نايت يلا لي داتا كالا | لس مويس "0 دوب ش 2 كيان يعودوا: لول 00و هول دركوب اجل دكحلا وبا دتسا ارا رضف ا وعهد وأو عك ء اعد وعمسل وهون
 2 فولوا ناسف ا قاوااوبمذد مويس مزداذ (كل يي لخَم نيرارل للا وحأب ك عيني الها يامكت جابعز/ كتم نوديلتيو اما عممهارامكك] شأب
 0 ل ا او 00 علا لا 07 7 1 ا

 ا ول ىو 0 "1| نسا فلن عع وههللاو لاح لكبوللا لإ ثَيقفلا نآس الأه«ئان اع هللاوهومل
 قل ثم رس اطخو مخ رسم ادب لك امو لركن ا عصى ف وا طقس || ل ير .- 7 22و 24

 للباب لس ول هس كيال 0سم (لعكل ذادومكل لب نيج قبح ٍ هينا كه عنصو لا
 ور ,وؤلوللا هرم عك انم ىف ب زعلا لراشرق ء اب ئاكلا . |[ 2721 5237217 57 يك ط | 5 تاك :
 20 0 تس 3 وب علا و رولا ةلقنم سفن عةتزرإو رح( سفنرسزو لمح ىاتم ةريزاو سم رز الو ريرش

 نقشيارانم ناورابالا دسوقتدام ةداجإ ناداد لاق مةوضتسادإ | ١ نجر دحر امتي روع ىلا يو داون لمحل ةرضعب لم ادد دنمأ لمحل ةقشل اى اربم نا ورا الا ثم وتس اف ةراوحإ راو لاق ةوسقرم . 2217 عا 1071297257533 م )يت 2
 ور ولكي ناسا عروس باسبلوق هل كارما" هرخأ ى اداملا نم عرج ١ 0 ا عوا !

 بورشلاو ب بامشسلا نلالبرشلاب باشا عداشلإ فانا د رص ندم ١.١ ىوأرأووءنوفازلي ىايغْلاب هيرو ول ارسسامنإ هللا ريقشلا ف لمتلا مرو
 انج دامملا و يرش اب بارشلاو ايبا حور ىف د لمن شا ةفاضصا ملي هس ل 0

 ا ل يام اف ريغو ل ثلا مريت ؤزت عمو ووما دا >ةوالااومأق اقر اننا اب فتم ميم
 اب اقناع درو هلكت ىف واض»١ ارسم : 7 ور : 07-5 72 تا ا ١ م: 5 ضم نة :

 رسم ورعوب نو طرطلا لاقوؤولولل راغصوب عامود يرجذالا لاق اعرفا د 4 راصمل املا روتس أر وةرجالا) لعلب وز كارم 2 ا ]و ”صتخ اصف

 موه لمع. "٠ ارينل افا بد اخمماندب اشساذلبو لاق فلا عب اصاجركبا نسم علب ّّ 1 : 1
 ظ 0 وم اقلا ىف ريف ابرج

 ةرضقلا ىو ماللا مكب ةاونلإ فافلم لو ماب رج عررلا تلبقتسا : 5 ' 50 5

 8 0 رب زهلراشا مهلرا ةاونلا يف نا مولع دإر ف رتل : ىبليد ةاونلا ل زلم ةقفرلا قة شقا | س1 ةاونلا فافلرلوقىفرألا ىو ةاونلا ىلع نول | مهيطرلا

 يلع لد | لص باطن ولين ا لك ودعا, صخب اعانلولب لا ليس اطخم اذن وامل يريد يشم لا ملاع ال لشرعا كرطيال ى | يخل شكل الق لسن لت ةاونلاو حا ني اوجد قورطتلا دابر
 قلخ ا رشم متنا سانلاابياي وح اوبال نوهسيمد سا دوكذي نيرا مب سس انلا نلالر يق شل ا ىوسا نلاكنلاو فازي سانلا بطاغانتاورّسإ ىف هرقفلا مت سال اايااي ملوق هلسل ىداصا» مو

 لزلاوقفلاب_سفن فوت ارب ف عدقث سفن فرع رعتلا ىثر قيرصلا لق انرب نمد كلذ نسل ث الو 00 لوي ايفو لئوماو رك ايعو كا ىف هدا ىف اهايتع وار امنا
 للا نحبك فتم "ملوث هلم" بيطخا ىف حرص الى را شن ثنا عمم | سر الو ىلا ب طخ فوصرملا ف عريش نا ةراشا ةرزاو سيل وف عزل يواصل اهلاوررقلاورعلاو غلاي مير فرع ةءاسملاورجلاو

 :5 1١ ارايسمخ لم قلل انللاوارابجا لمى ل والافزما عررت ناو لوقبروكذ ملا ىرايتضالا هكا رزتالو لوقنر وكلا !ىرمتلا لصحا ىا نيقشم ف وق عطلت لم رزولا نمر كلاما ومجكىلا ىارزل ا ىلا عج ار



 باليل مرمسلاوروركا ليف ليلا مومسلاورابنلاب ن وكر ورح اف مومسلا فال ةر ايلا حيرلا دورك الاول وقدم اوفر ناي الا باخ ريك ع اذان اذوكلا عراؤادابتماب عر للظلا عرولاالو ترظلاؤد ل ةولس

 كلذ لرتانناو قتلا ا مرصتب لصتإيص| ناذ قنا يك ينلتلا ىلال ةدايز و مل و  هلسس نا املر» سمن | عم راربلاب نور ورك لير ابزلابمرسسلاو لي ةرايما عجرلا دورك سابك نبا نذر انلاو بأ لو هل ىداص»
 تلال مالكلا لوا ىف بطاخا نلا] ليفو ارب افصوداضنة ادار يصب توكدعب يا ريع ص حنأ ناف يا نيد انقر يصبو ىلا ور انعنريفاهف تبرك يؤ يفر العلب قتلا ه انعم ناكأرل تاومالا د ايعالاملوق نال دال ف

 ميمو وقتال تي ولايرانللا بخس يلوزخجم قم السإ قلب لزيلف رم كيلع تنام او.تيارراغيانكا ديف يف ليال سمالسالا ىف لني نمل دق اوت داش وم عمدا كلام وف هك 0
 دارو تساوو تيوئاشم وشل د ةادد لازم فس ولالا ريا 0 كا بسماء كن اومربزلابو لوق هلم » ةرتفلا درت الفوري رص اهل رذنسملاعوا ىاإ ذي روع راها
 رؤنسإلا إى ا ةراشسا ىقوم عئاوو ب ىارلفر هفوتلا ره يتوج ور "الا قتبييلتلا نإ مدقتر و ناكفيلك م لوق هك ىداصا» ةعبرإو اب يواهسلا بتسكلا لم ةعلرالا بح ابيات لاب ضعصا
 بح ما ا هس عدلا نا تمادى ا كماظنلا ريف لوقت دشن لستار يف لءاتسي نا يغش ىلا
 ؤ ل اا
 -- دك تكس دم تتح ع يفانيتساواولا نار جاظلادرج لابجا نو لوف لكس ىداص» زتيبلالا ةردقلا

 راجل و تمي دانلاو نجل توحلادلو لل الورابالا رولا للورفكلاتملظلا الو نيولاو| | اون لاباعتناغ دوم ف 5-0
 مص ةءارس نينا موال ريئاعتلئلافالةداولةكلونونمؤلل 2201035 | هدر ع ةيد ل هاد فال هاش

 2 3 2 ١ 19 رح 3 1 5 2 2 1 ْ م 2 ال سر 2 4 2 لا : .٠

 رجل تا نإ نوي لةرنومل ادم كش اكل اى ريف ل نمو تايد تامجالاب 1١ كار داو ريو والخ اودي ل ا
 -- يح 7-2 2 5 5: ' '| وةرم عمدرج او ىزارلا ل اقو قالا و طوطغ اه درجااضلا ىلا لاقدو
 سان ايو ريل بيع : كريزي يلاباجارمارا ب ويلا وحلا كدلس در امبارزنم 3 نارا واني ديكس فص فلا 0 ا
 2 77 20355 ا ع ل هني 99279 7 2 ارتوماثرتس اج اولا ايرقماربج نلتكت ع 4 نارثاعال هريل قمدقلالر ب لكاذ

 نممنيِزلاب نقفتكم لهوا كولن ن ب واهرزنيى : ربنا فلسا ]تما 00 ل ا
 5006 5 6 #5 1 ١سرأ( > ا 2 تا ل #1 طيش رول ا رول 4 ف فطخ 1 2( رطل يف وأ سبع

 وةيونلاوه ويملك همم هاا ةرصرلابو تازجملا تريم 2 لب مسير 15 ب 5 0110 0
 5 00 00 هكا در 00 06 07 الب هلق فال عي ا 206 ا أس 5م م١( 6ك م . ١ و داو لاق لرصاو ىرول كوب اءاشم و ددجو ذ ططك ل اربيل نمو لش اكدرب ىلغوا
 3 ذأ" نس اذ ءاوع ب ] ١نا رم أ لمصر اان ةوم هأ»ل وهلا وعر .: فدتت تار ل اقادلا اولا فلتفك ابجا نمو كلوت ىلا لوول يتووسورحو

 ير 0 تاماعنزتعل هقوم عفادوهى كالشتلاوةيوقعلاب| ١ سس يب ربل فخ بير ا
 جلع ةطع نووس بريا فعضلاو رشها اقِلتخ مصور م5 نيب ريد بجلا ف فسأل ةفسل ميز جدال بوذور فانا ديننا . .١ لويوويشح 5 . 0930722 . 323 2 وا ٠ ىأ | تالطسانو ع افلروسال عن انوبفداوسا ىف ى/تتماووسالوبو بيرك عت قطار مم رجل ابك نيواهريةرفصا رح ارضح اهب ماوقِلَتخ جرم يرتسغلاز بوو دوا فال دانت امال اضوامسلا الاب بي
 - رج ا لى” 0 ىلا | كس بيار لايب فطكوا لريروسروس بيبا عد لوللسل

 ّق ٍتاوَّللا نيالا نوم امس لق بيير ضوسااريثكل ا قيداوسلا نير شروضكمأ 0
 2700 ناز وام. اضل 1 17 232 7 كتل دبر يشأ و تلا زئص روصو ل يق حارس ٠م قلاب مدان
 «اوملعلا داب ن يدلل تت مت لابجلا ال | قالتخاكتِ نكقناول اتزان دا مسكس يطوق لوس لا

 نبل نإ نينمؤلا هدابحب ونزل وتحكم وعلل ناطر اذك ل جلافالخ ١ ير ا
 اد وقول أ سرة سرأ وأ عفر وأ جومإ 3 يخل ام 219 يلر) كر وقر يل ١ تفعتسانسا ير تؤ عملاو خلاط تسلا رتيف نا ى ا رارطحلا هدارخ سلا

 هس ا و ب هل 00 هلل ىراصو ا ا يدا نال
 ةلضُف نوه يربو ةرو لل وبلاعا باو مهروج من قوبل كل روبن هر نوجترلا "ليال رحم ءالعا بصوش ما كي ةدوقؤ دز شا انا لو
 كاع - 37 ار 6 20 0 ناسا لقب كل يداك يف ب وتو ليل ون مز عر شما نا لق هلك :/1
 ّقحلا ىم نارقلا يكل نمد [ئيحوا ينل اومهحاطل كرو ش وهون نوفا ..| ىلا ملاقدلش ىداصا» سينما وطضداوس ايلرباقزيزع دال لاعترشلا ثككنل
 2 - 0 عما انور دلاتلا نإ ىلا عروجري لوق نم لباب دعا كابسو ارب ىف هأ وس نيذلا

 جالا وزطاوب ارملاع ريِصتراِس و رعب هلل نإ بتاكل ناز قروي لب نب رادارصم 0 ولعت ى 0 دويلو ةراهتل صر ومتى رلو
 ج77 ري نال )07 2 رولتروفع د ارب نا اشلاو يقال | مال مالنا نوح نا زوج دلو الا نيبكولا لك

 يل دا ظرف كتم اوه اند بجنب 2 / نيْفْطص |َننِنْلا نارقل اميل انيطعا نيدو 0_0 ادماولا فزع لعق هز
 وا نام نين وك از“ جيتا رغب م ول هلعتسر فل ل

 0 00135752 ع ءاؤررا يف 722285 0 راسا ةراهتلا قادروبتن يلع ل وارب قلعت كويل لو لد لب » يصار

 رى ةسا# عمأ ,شار) ردد رس [١ طقأ ل الاي[ حلاك نوكالاو ىذب نول او نايبلل نى ول اروع إب اتللا نسرل# هلسش
 ضفاف بغار ىك تداول نوي لمعلا لدا الاوتيلعتلا هب لعلا ىلا. هاوس رو اوعا طاعون بتل قل
 أدتبملانجرباخ ل وعفا و لعافلل ءانبلابكتالغلا توخي ماذا نع تانج نرايجل يب بكتب انسانيطم وال هية كاتس دانس يق

 ودهيووويججميتملازللا "شالو  روووووويوجميميج - هلل بتاء غرراولل لي ارم ا اان اريمت يعكس ص ووراطعالا ثمروتل ايدارما علا |
 رثءلزعأ رسوب ها زلاب عصر اول هذ نيروأسا ضب نمابرف نازراخ نول | | هس ىداص»» بضنالو بعلب لماع انك اطعا لذلك بصنالو

 :دأعاطلا روش فن للود انير نإ عيمج نرحل 2 بهذ ىِنلاوِل دمحلااوأو و ل. 277777 هل 2 | اهوؤمديعسو كى زيرشلا ورا ىور نا اسناورضتسقمل او ل الغلا كل شلشلا سا

2000-0 
 لاقارىررقلا

 ناس ائقب اس اعف مر نكد انساي ىوغبلا ىورو زيبا ى الكر الم الادني
 رباب ارش لشلا م يسفت ىف فلسلا لوقا فلتخاوروذخم نم اظو حران انرسصتقمو
 ْ عيسدرلا نو لرب اهلا معنا رفاكلا م اظناو قالا مصتقللاو صلخما قالا |
 الشلف ىزلا رضقملا لو تانيسمو دئانح ت وتس نس صقملاو رتانص تمر نم ناو دتائييس محجر نم ماظل سك ناكني نلاسلاو ٍةريغصلا بحار صتقملا وةك ب حا صو انلا لا نبا
 .و قارفادصتقملاو صلخا» صولا قالا لاق ثا يظر سا يعيوربا نئبسيطخا ىف تاريفل إ نباموركقلاو اظل مو ”شالشسلاىكا لو هلم ك »ال وق ين وبر او سمت |, ييسفت ىف لد انيس خآو اىلاص
 تعمل اق مو ردلاولا ىدرو هل مراكب ايتلاقف َيآْلا بشللاانثروا م لئوزعرشا لوق نحر مر ريضلاه تلاس كايبص ب يقل اق ةنجا لوترب شا سلا قاعن دالامادب اهريك ساعترشا عمن ذاكلا الا

 هد ل و و ب و امو و ولا توا ول ا رو لا
 اا وؤل لارج ةدارق كيش بسسزلاب عملو علمك ا فلك مد فلزب ءيلاراشملا تارت, نيبسلاوب ىذا كلا لضتنا ىيمالوب ميلا اسوق مب ذم اهون ير شرا لشز نار لوف علت اعنا
 آر سيلا سوسو موا شماعملا موا توملارانلا لزم بق اعل) فوم نيرسفملا نمرود نيدادلا ف كازا يطا هرم لم »د واسسا نيل كيف وطعم لت ع انو كاع قوق ومب الر بضن
 : 377 ,سراوموإ ُس اعملارنم نااكأب ننارحالا لك نبا لبا نسج ذو جراجزلا لاقل يشم ليعبس 1



 وريقنلا بعت ب وغللا و لدبلا بعت بسقنلا ليثو ماتا ناب ف مفلابلامسق فذ ددب هاقن دلل ع روبنملا ئن نت ناك لاو عب اتلارافنما ناب دعب ابيا ببسملا راما مليس/ب يسلااذتما إ) بصنلا ننشر افا نا: عمب بوذللا ىف ةرم اقلام مادردارلالا ل لاركذو ملوق هلمسس" لاطد ىلا, ةيسماذلاب ءايعا وق هلم حر ا؟ريلا لوالا الامم ل يمض ةلتضيلمجي) نال قلناه انطال لولا لوحغ نري اص انسي ال ومل فلس
 سيلتا ىفاضلاوةدايولا عب ءايعالإ بوخاورايعإلإ سنابس الا .ضيارنم قرفلا مضت ءايعالا تس ا ارعا مركو عم نبا ابوغلوارخل بخل اهنلا ميفوايع| عررفل ضن س ومالا ىف لمتاو بيطخر خلا دات لكل ريال اسرصا
 ىلا صنلا نا نشب فني حررمتللل وق كس »» سال فب عيش !لفاهناغرلوف ل دج امالف عي ارافنا ليل ملليئاذاف ببسملا قفتا بست قت ذإ لاقيفارب لو ع ثاناروتفلا بولو ةقشلاو بهعتلا بعل
 الواد لو كلاد لوح" اصلا اكل وص لد لوا صوم بمب "جبل مسكس و ا ة لب وعلو جالس. م اف هدعاسيا]حرراشملا ماطكرج ان لكى ا لك عروة موتفملا ىارلاو ىئارس شمومللا ءايل بلوق لمت ىف و بيرطخت ىف ذب سل بنو را زل ارسل صوتفم كوني كف ايلا رويالا 1 ا اب هلل ا ا ل ا ا ا

 اى اامزم فانيتسمالاوا لوقلا يدب اعنا ىلار يشمل انجزت انبد نولوتيرلو هك

 نشيل ضف نم ناقالا ىارتم ملدا ىِزْلِ
 مل هلل كا ةيصعملا لرب عطنورفل/ لدب سمؤل ايدل ىل ندد درانلا نم انجرخا

 ١

 ل ا. را كر وه ركل لهل انوا لاو فد م سنا ماع

 ا ل
 ني ا ا : م اانا ريل دام دارلقوريلع ل دتسلا تسلا وبذاشئالادتاومسأ| |[ 0 0 ا ل 0 را 227ج ير كدا لاططوا ووجب ف بليللا يكب
 قارن قفار اوسدوو كر فشل عمر ايشمالا عيل يسدد اويلواب يف تمد نال لابو ى ل هدف ود فوكتم 7 ا معيض َفَِلَخ

 كس والام اظلا سانا لجير اداب مز داع ترب تيار سانل!لامظتاب |.( اسجل ه0 ق2 مجلي رضخ يوما هز نعمت عل نرغب لسزتيلو رف قنا ةولالاكا ان لامار رلوتيدع بابا رقاد غافر |. صصس ويوصت تاهو ص. وون دس ووو مد
 ما مارال بلو هلال لسأ» يلع ع الطالإ حب اوم ةلقورثلار يلع عرازطالا اوبل دل نجلا منريذ ىاول ا نود نموت ا 2 2 00 2

 عدم ديما ؤتساادا اغلا و ل اكرشساهيدصا نيل ىدعتتازب ىلع ورجخا ههنا مرانل يلم ضف |نيا لح اذان وربخا فورا كلا ءاكمش منا هتمعت 2 ودار نأ فاكلاور .ر م( | س6 . 6 ما 2 ع 7 هم ث .ءزإ م سع* ا ا م

 نوح و لاقاعماضيا بالي دراواينافالوعفماوقلغازا, بطل يارا ناف مراسل. كلا أ 2 > 0 0 ل ل مار لكل فاطم مد نرجو ل 500773

 درر لو هلك ا" مايفتسساالاب لكل“ لع عيرصب اد ىلا ةزم 7 . ا ب و اس سل ل0 اا سم هلل مل مفشتما:صاامهلوقبالطاب 0ارورغل اصعب معك دوال وملاعب
 ُز فتلة قير نيالا ميكس“ ! نإ ادلز مقال نيو لاوزلا كما ومتم ان زن ضنا اوويومّسل
 الصا فعال يلد بلا ىفكو نيلوعقل ادع ااربم فزع دا ىلع اذ انيعس! قدرا نإ ” بسب ناو تويم 0 لا
 الل نور أو اال هش ةكمرا ذكى و2 اوزذكل ابا ةعييخ تؤ 0اروع ناك هناردا وسو أ 5 لعب نحن

 راا ندد دلك ولهقتتسالطرإز اداب ساء جا قدرا ةلرشسلا باوقح ااوأ |خمب 9 وو وو سبج . كد
 0 0 مسلما تا 8 (تسسلؤوييلاتلاق دا رضعبأ ضعي بيزكت نمور املا منم داو ىا ىلا هريغدكاصنا اودولا بط[ ا لاق ماكر بعينختسا لاا نارين مفلاتسم امال مارهفتسم الا قلتم 0١ 2 بس. | 0711000 ةدضع للا 0-لا ومالا لحل ني لها ويل لور زر زوه يس نيل هجهدابتجل باغ وف [مزالكيلاب

 مارش كر امهالاراذب دك يرضا ا لذا 7 00001 5 ١. !١ . ااةوعقزع ما[ ٠

 نا «” بيطقكاورلذ زل الوزئاللل لس والوزن نا 7أ 2 0 7 : 6-5 0 تع لعشر هنا ناضل ىلا رايتس دولا ننانعابت ا رون يضعف

 ارا فلاش اقول باتا ب 000 ياهو ةِلمابالإ وتلا ءذمل أطيب قحاب كذلا نم. له
 0س اا 0 ترورظن ليف ؤصلاللا :ةاضالاز/ثا زا ضم .يفنقرتا)اعتس/ ]بق يلا َّدِفاضا لص ناو ابا ب لباواتلا 60 / واللا بيع اان مرو ختي ايق»ن ما ملا ناري ازمتام" كه .ر را ١انقرلا _-ةأ ما ةاصا
 ووعسلا ولاا” ماتت ادب ىك دما لاير يك كامبل زييضغل الا رب اامإ لاقي أ تابت 71 7 : ة ضد 777 7

 اق ريدازيدافيل السنا ىاردصل لكبررسن و ياناس ىداسيو | تال ريو دنس ر 2 ناذ ماسومج ن [يوك نزعل نشيل ترس نوظتنب
 درارفاوربللم الا نيلوتن اربي ىداصتلادوبيلا ملوق هلكت م: اما ىف كي دباجىا
 لالا ةدماد نإ 7 |!ببس - 00 اول 1 م 1

 1 7” رى دبا ادارملا ننال تابتالا ق لاكن لا : 5
 ل دس ا فى فروا فان سرك رن ويف لقاضي بيان حرص م ومو ف وروما فوصتوم ىلا ىلا ةداشسا لمحت لو لب

 6 و ا ال ل ا الا ار راف شما همت ا
 | فوذم فاصل لعبا, نم صلت تفر ىذلا كسلا ىلا فوضومل اوم ىئذلاركملا ةفاضا ىلا كا ةفاسضمالا نم ارب لوقو يلا فاضى فام ريفر دق لوقو ضوصر زل فصلا | ريف تدذييط ا ثددح للا ف الغ
 نول رمرب او يسلمك او لصثال اذا لصضالا ىف سنس ىلا فنومل ١7 انا نمسا ذب ار ةذ كف طعنا ئاخسلاوارارلمسما ىلغفطعدما هير ولنا نابجو هيف ىلا كو لوق دبس ١ فو وأ ساب فوصومو سلا فاضمو ب
 لامر رغم نمو لا عسسل نيكس د إلا لع انسليش لفوق ىركا عنان ةراترلوعنل فاشمررسم وأ يلو از! تنسالا روق هلع جراب سلا لم كا فوز فاح كك نا وألا

 ْ ظ زي عرا» لوعتملاو لعافلا ىف اهب اضا تصف مي/ اريثس ىلا وتنال دعافل فايضمر شدا ءخسسو لوعف | 9
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 بينكم اعترتنس ناي رتبورملبقإ ىطدابغتسم لا ضال ىفاور سي لدا لو هلسس ىداص»» رقت يرسل مزم عمرو ريتمتسميفل لق ليومتناو ريل باذعلا يغب دبتلاروإرلا نا ىل تلبي راشا إل دبيعال سا ملوق هل
 لبان يذلا اع ناك ف يوظف نضال اور لو راس ىفاورعقا سا ماقتل اب قير دقم لك طعلاواولاو ناو راج اللوز او ييضاملا ميدي درا نق علاو سماد ماشلا ىلا مؤسف :ورباشيلابٍن عزل
 لكيلررارلوق هلم ىداص» رات لو قع ةفوطعموا بلا وجا وارامعا لوطا ىلا قوق مز دس ااذلاكو لو لش عل مت اوف اين بعزلتتالاا زاب رولا تمالك لاصا كاكا مايل نيل ميقا اكف يل لوك لس
 رمدندا بلع ركل شميت صزبادلاب ضراللا مريضا ربك ماظل موشبلمل الغلا ماظلاناءوب ووك تايئلا ب علب اخص اهسلا راما ينع كسب ناب بلور هنو ءلقاعلا تاناويما نماعبتو لباب داب ينم كالا 7
 مباكم دى ار برت مرو دش ىداصا» دع اب كيدشلاقاطا لد موا بو لل كنك ال لاا لس نان لاو ل كو ااا يوك الفىلا نش يرالا جو ةراع
 ملص نإ ىلع يكد. خلي لانا اي وانعم نلا زبعشس نك ور نسل لوقر ع عكس ايلا رورا» ووك طم اي داورلا قر ويطلا راق اوصل ف با ورملا نكي يفلكا ىصاعم موش ىف اضل متر يع رمد جالا دعبام هد ضينو نر وزاجلا نوفلكملا

 ار قا ى ارسل عطل وعفم دنا ىلا بصنلاوا نسي هزي ىلا فوزك ادتبيريثا ىلع
 0 ا - تسب صعسس | مك قافشو سابين با نكوأ سلق هسا" عدرلا» بيطخأ ني
 ليوا وهسه تلو [ظبازعلب لال نالوا لو | ةعفس فور سا تاع تاز داو
 222593 277728229 وب و م27 71/87 [77 2 0 0 الا
 0007 لش اوتاكو مجرإبق نيني بقاع كاف اورظنرف نر فلايسلفو بلك كلك ا لاو يلع دما للسما لوسر لاقل اب شلا نك ى ير
 217-277 50000 3 اهكلا اسزعطلا ىنيي شاع نحو ةارم شك ارقلا ةرارقاب لدتا بسك سارق وسوي
 ٍ عنك هن ضرما لو تومسل وردت وفيو هقرسي تن ةتيلمثل ناك 0 يات طوس و او كه لوم
 : 2 م7 . مز 39 مد[ 25 0 2 0 2 لاق رعما اب ودنا لوسر اي لب عرعملا ةاروتلا قدي ةروسىب

 ضرفلا ىاا هر كرئآاءىداعلازم اويسناميبس 7 |هنااَلِحاَ ولو اههلع حارب لوأببلك 0
 112 ا ى. اف .دجج 2 -] | سابعا كو ىداضيبلا ىف و ةجاح ل بر ىضقتو روس لك مج اص نوت ساق كلذ

 ٌناف ماجاء او ةءيقلامب ىل يسجل هون لوالع برز تيسن بان 0
 . هع تع ا .ع : ص05 7 7 ا | أ لئئازاوربعطو وكثامثكك .راؤلاا نان ول تلاوه

 ف سوس نسر طاملا باقعزينمؤملا :باثابوبلا عازل زا ارنوب بدأ ياهل 6 0 ل ل
 و ثان ىثوتينر»وا ةيالااوقفنا مهل ليقاذاو هلوقالا يكمل . ل! م6 2 41 أ: حلا ندا روررشلو يلع ولصلو تانج وعيش لسع نور رثلو ل نوزفت لل راض
 ا ف 8 : . 1 8 ءايفائءارلا دورا و دابا قى ١ ناالاع ولي نا روسو ديتوتلا مقلط ىا فسم وأو لبق ب قلعتمإل نيس نول رجلي كر] فاعلا ميرب نإ يصركحمملا 11111111 0 كاملا ليك ا تبل 5 كار رورد ملأ لدي قسايبنالاض يحرض وت ىلا ئاتيالو نايروج دوربقق ويحمل نادقلاو هبود |رببولعابلا سبيلا محتل عثر وس) كيا نون أمم | ..| تليد رورو مدر بت شازووج داعش نبا سرشب ناوضرريج
 "ل سرم تسل لراونل (لوقل ريغ ابريكاتلاو نبل نيحوتلاكلبقءايبزالا قيرط ىا الل اعملك ص افصا لتس صو 0
 يديني اعمار بكل كلو لقمأد وت قليل كلف ول لئوَا مدرس دس درع لبس حور 0. ىلإ ىلا توم قل ١ 100 0 2 . | | درمام اد فاسللاهةرج ةرارفو عئرلاةرارفى كابو ملا ييزعلا ليزنتاهج ىا را
 0 ءجيا ير ى 8.27 ٠ نأ .. كيد 2 امراسااو دهني ىا ملوف هلق جرر» ىقرلوأ#* لا ةءاشمالا ت رقاد

 ل رد شرلاوزامالازم َنٌولوَع ميلا ىاوهف ةرتفلا نمن ىفاور نيم ى امم[ | 0 ل لل اشبال اص
 دراما كة[ د واع لس نانا 212 ز البا 5 ل[ 275737 20 1 اكس ردقتم سبل رد لكيت (ىلاو فوضب قبال شاسع كتواورزس ل3
 7 * 0 | 41 05 1 يم . 7 1 71 عاب قرر 5 3 ١ م 000 007

 رم نيل فوه قمتي لال ةيوجو ديالو ىؤقنعلا اريل جلا 20101 0
 ةءدوبدفخجا نا ميتال ز ونعيد كيش ذطوأيضفختومرطت سلال فولوا | انسانا هسغال قا ياما تو بيس لاا

 212117 ءع ث الث -نراو قد 1 2 2 7-3735 / 1» بمس | ل ملا جطيلع د املا لول 9/0 مر ١
 ا :نيرضوما فار هضوزي لا مار مهل سروي لي ناب لحج هل | ..| سائل ادلع ا ادد لقرب وا
 ظ ل 52371723377 477 .ئ 1 م ف ميو وسور أ | لزب او ضو سالم لاآلاوقابالالالغا ىىرتبغقتلا لاقل الالغا
 نيززؤلاويقيي نتأمل كاوَسو يعز مالاورطر لا ضيا]يَنف 0َنوروبم لم هل 2
 وسؤال 0/7 مالت كرختلاو ةليمسلا اب هل الانسداد كل يرستو ألا ةيناثل الارباو د 5 0 و 210 7 مادا 11 ا نابي, ىديالى وري ا قاينضا د يبت داى ديلا علف نال لوق

 امسح ف لالاتازبط ود ةقشو ديل قادس مدرت# و ل .[ ١] ءويد٠ مما 1775من. 27 121 5 / راو اتعم كرا لاق وألا لن سطتسال لَ ' 2329 /فاولو ناترعل نمت تقرا زل ب2 نم كان فسروا ١ بشره تود غرز لاوس ككل 27377 175ج ار 22 17 1 سار 7 سدا وأ لعمل بك ا : "يلع طيؤللل كالو الفالاو مكديا لباد:
 ريباك ومَؤوأاءطيض نصح في لعفب بهن لو نعي سأ فشل ديلع جل لت ريب
 ول ل اناث يضم دعا اول |وعفمردُم :2/لعجا ضاوظفحلا جوله | م 00 اها الظيلو تاون مراوصو مدعو نأ
 ا * : وع ا رسل | لا قة خألا ىف مولا وا ىلع نايعوبا رلتكو مل نوقع إل و لا اهي الل لون ذبال
 اياازززما نيغازلامُو قرم مدل مراة سعر سما روما قل تيص]ز( لاش لبق! | نسبا اب ربيخوتو نابل ايهنجا وكي نا يلع درر يف ليما قي
 2 لبان ديال لوزن بمس دردا لوإلادي دير ليث كررثلا قل ل وقلا نتدلوق
 9 ْ 1 تقص/وفر ف مريلار جم و ارو هانا مسعر نحيل ىلا رى ار شل فل

 نا يب مهن بالو مزتادقاء نورصبتال ميراصبا ف كى ادس ةطاصا كر اومبتمزيلل ناييالإ قرط سبل يا لي ايفو لاك شدا قلي اكاد و جشاابف ناشالا لع ناك, لع مسا مرمنلاوردصم وتغملا ليال اد ناتغل ارب و يعل | ف نمش يمل |يمطو صختو ىو قزم نددتس| حر هامل هلك 0 ل ل
 ور ب صفخأ د ىاارمطو سس بارل ا علمش ب املاو ليا رسلاو سوماقلا قد دادس ااربعتتو ءادسلاو ىربازلا قل اقو در ىف اجو ىداويداةسرل و هلك فلا» امتد تارآرظنلا روماعسس م بط و صبت لور ذل
 معسكر اوسو رسل لس ىواص » هووصقم ىرتسيال لكى ا حس اهبورصبزيذاو نفورطلا يلع تيرس نيل اح تم مزود ايلا نفرطدس ل م اهريخم فسمي ةيليشم ةراعتسا ىر ل هلق هل حرو راق حمام, كو منلاب وف ابلا
 ننال وريلع دنا لكى ل اقميدعبرب نتن !انملوث هلل ىداص»» ابق او معا قنيتح شلو لسور يمل دة يلوم اهبامدع ىف اوسبسمدعو لراذنا قشلا وءاوتسالل كايين ونمولا] لوقو لبان ينتاب لأ مير و
 زلشسمو لوا وعقم ىذا تلا لعجو نا لوعفم وق هلم د لس اور اريبشسميرارادا نيل نارك نر لم رز وو إبر زورق يس لس سلو ايش دونا ست نار يف رس اب لاسر او ابرج ارلف عسص سم
 نار سلو و قامبو ىواضيبلا فوروعسلا وامير يلو سروبوأنعوياهب و نما لوق هلل كا» لالا نكن ايي لدب ىفاشلا ةدصاولر عتموو ليو مه لشمس يرقلا لبا لش لحبا ىا نام لوعتم



.- - 

 ميكا مانصالا 5 هبحاون المعإلا تلذذ ن اولسم مل- ناار منو علت نايسبلا حو رم ىتنا يل للاسرالا فاشإ ورما نري | لسا ناكر نمل هر ورا تو ! لبا ىلا مكرم نب ىلا نا ورك نصماوف كم 2 لاعت طار السرايا زال

 هس الوقياب تعمل بك يلي ترسل يا تعس روبل لاقفب سناف فلل ىلا ةولصو او ياوسناتسا نحس للا بارض شباعوار انس ظدف وعم سيم تعب ما بسبف ا ردا ىلرظن قصات لاق فعاد كرد نرخ ةلاق انتل ى واكل و
 .ايضو نتن ذا ورصبر قشن قمرا وترش وعرف نونا سره مالضياهدف بألا قت االاقالسا د لاي لاي ل القارجإر ءافص ل اف بيرل سيو ككل قلى ذلا تلات لسا ندعم اقف جاعمفاللاق

 انكر ل رت 4 كل ظ م يلامو نازي ن وعم ”شلشلا ر ل ول عفش اب اش تارك 'باولا ت داوش ايف يف قست حسيب حلل سحب رس مما بح نائلام وو هوه »ب ترف 1 ةروعمت -غاشلا رمل مول عفشم ام اش تيار اهسلل اولا تل اذ داونماف م قرعللا هليل ل26 ل ل

 اكرم نسب نيف يرد حاجا ىف ةريكلا سيولد عله هد انا يمان اظن |. يركز د ناوْلَو روس ق2 0 ءلعو يأ ني ن١
 يا را 0 متبل منا الق 3 ور 1 دا يدا 7

 منا ىراط , يح 3
 ذل رابحالا بعلو هبط نب بو لاقو ةراوجاب لسموه مولر صاو م اط ةاتهن فوت لع ش 27727 9 2-6 7

 / !اناملوتومو لبق ان لكل ت همس اياب تاما 0 ١ قي. زيلبتل ممل لبلع مان مل 1 !ثذقراونالا ةدايزل هليقايزعللاموةظريكأعلا
 ذا نول انارلوث و و لب ومس ب ب ايرابإ ب اهي نال د ب دي هلا در وعسل 7 بيش ف

 2 الثءر ريت ىارالنالا دايز ل لد 007 مي | ا. أنم.اشنأت سار وٌ تيرلاءايحاوضرلا رمال ركل اربارهو واوا لال برها املا

 6 جل للالتزام قل رج زي الع اَنفدَسَملو ةراوح ولة مجمل م ميل كببسلانعطلا ءاطقنالدلب 9 :الو ىف هنماكلا اللا مكاتلايب زل مس ىلا اللاب نلمس إلا ا لوقو لشمس م 7 / 2و 1 21271711 < نبت - 7

 كر ى اان طم ول ايلا سم 2 ارو ءبلاتلااوداب هزل ىل اوغلاب ىلف كاترلاد اهئ كلل ال ْ 5 هو .قمأ. 0م 5000 م هلل امه *
 ا 0 امينا قيما اررثلا باوعو قارن موون 2 :ةلاهانفا لادا ليبستلاوؤيقت

 علام كانت الاقل و عالم ٠٠ ضال كداب هلا ىا ياولد الايمو هك 6 ننوأينمم نور سم يروا بدا اوم

 ورطشل | نسيس لا [ضيلا يللا و هلق ىلا لمع ناش الارم ا طوراتحلا لو هداز واب ماشاء لك قال "نر اسرار. ةالوراك اهلا 2 3 :
 1 ا ردم اي ا 1 7 قرا

 فوم نبلو كبري اولاق ىلاعت لوقد ةريلا هرعو ل اذلا بكن لدا شي !قد ىورلا 53 7-3 ده : د اوعرنأ نيرسر وقبل 5 ابيزاتيممس لعل تشب عسب

 ١ ان لاا كا اراد لا بكر اش وعد رجل دلل ريضتقم دول هتدايحر عل نايل فقلخو دقىزز اليا رايبلا صر دل اءركو افلا بكن الا في ىف و موشلا ابل محبك ا انسءاشت ا ا 90 ا . سال 502755 ةعق ]

 لوا نورظينو :رقفنطر نمسك فورا لك لجن اوف حرش لات نلبس أم عج 2 0 رس هر ماتسأأ. د23[. 1271١ ىدز عاود م عبلا
 هير د 1 0 او نورتى نفسا و نتي بن ندرن]اءانصا هبل ةديغو ا ةزود نياوغس وحن
 70 000 3 كلذ ىفاوفلتنا , ىلحلا ن إف ىنوسملا نم غلا 1 2 9 0 0 4

 ف هنالك انورو ديو مش لس نسم كتم ةايحا را ليقول الخ أ توري لق دارفؤجف ىل قاوعمسا وات نوعمساو
3 

 الغل يللا فلا 0 ةرؤلا» نوممتللاقيدرافصلا وعم كل يروق عطس ك٠ زرعمل ووصل نالد يعرب ةلامل لرعغسلا فريف ةسلاخ نذل اي قمل لس

 لاق بلا ىلاهثص غلب نلفاردي لعل اشفو رخلا بيج سافر اوسن مدلول ناكو ربل ند يلا ىف ب | لاعف هارجناذاهبلاسف انغئرير اهبلا|ريجايار ني دملا نما رق ايلف ننس مالسلا_ لس

 لماما عبس ننس ت امم الفي اوكرذ ب نمت سر اهدا ىلع اردن ا لاق عفن لورضتالو

 ءل ثدي غثلا اس هدع اينإل نيللو يطهر ودسلا ىلإ ازال دوعسلا ىل او ىواضعيدلا

 نيو
 داو ينقله اح الع قف فلملا نما ن ايبا رت ةرابطد ريغ كب زا مالا مالكم اللا ليز ةلايغا كيرا 0نولَن ل م 3

 قرئراهرلق 0لس دم اصئ/ربانو لسا بي زوت ل عم وقو هو احيج ا ورماو اهيا فللا | ن١

 0 ل م | اهترمهفوةيزقلا نا ىلع لخدمايفتسا ضن قكع مكموش هد ط اول قولو مدد ل اثلاورابخ ارادت للوالا نال تلق ام ؟ن واسط ركسل اوالوا نولسم مكس اانا لبن تلق ن اذ 0 ءدا. حتا 8 2 32

 ىف لمت مفضل بسسس حسابا ورلد عرصلااطلا نا نو زيرو ام افريطلاب لذ اوتلا

 ل افلا ومب ماش رونو نع نزول رطل م لاو كليو شل نمت ط لقتل و |(.

 1 هميم ضرب لاق ةيرافلا اء اشتمل ف يك عروب زكداذ انرطتالصا 1 أقف وليد ىلتتنا هل ليقف 0نو نتفق تلاسر اع م 122 ترلوإلل

 2 0 + !مارفتساوه متنا ف هرقتامنمريتز مهلا ىف نوي وعر هيو كن ايضوملا سبح نوعجتلا ٠ ,ىك ةليرملا وك مالسلا هلع ىعاوو امض ا قد وا وس ةلط نوسام اطل اد | 2 78 و ل ل و 7 ' سلع غ2 1 00 زارا قوواوس يفعل اناا نيرط وبان 3 2

 هر ابب سقم كن فدك فور مزعل كر تمأ نإ نيب نارق ليض ف هايد تدخر اقارب فصقودقبكاي
 ' 0 0 58 : يدعم تيلي لاا ّ 0 ا :يفان أو نامل ني ىلعج ةرنافغ م نومي تيل يبن فرح مدان ا ل. ارلورلشالو هيلي ال ن اك لالا نإ لسا اذدترابك ا ملال 2 2 2 6 : م وروما 52 >4 2 50-0
 ايدانلو ا” شسروو رش ريال لح مل .رباو زول لزبا ثا ىو لاو ا 11 : 0 : ص سوبع 0

 فوزا شالباو لف هلم لو ناقد ةرإ ليجستل عب ضلال #ا فلا ظ 0نيل ماء يودبب لهل كيسا و كلارا دس نم ةنومر عب رعب زبيد ا دوق ىلع ظ
 3 ليا ثراج مب حا صةَسياَو ديال فوقع تاكا ,نإ لحا كالا كلم

 ا ا ا سو ببي ذو مايؤتس الاب ب اكم (فتساو اش حيا اذان اوجد ع وبسيلا بوامأبب#
 0نو يسبب ا2ل يلوسُتنر مدت أيان ىرضح و كاوا نهى انا هكارنوولاتلا رن بيسر هلل 0 اصلا ا ةدش# هاوكلهأو لسرلا) وب نكنمههوتسواُوهَو يك ةمسحر نوتيمنوتلاسا
 لأ ة رستم نع بيسملامهكلها ىلإ ىدؤمل وتازبتسا ىلعهل فيلا يبس نآيبل قوسم

 ماد مانسالا تغينااكوراخبإ لمس ون بيصور دب امو لع اقم  سابكننا لا
 اهيريفو لول نب "كرو و يلا تر مب نم كنس هات زب م لو هيلعشلا لو اب نمأن

 ريم ا/ملمب اجامل اسئل نمل نس ةرايعد «؟لد الايك رلو هلل تاررغلا رينو عمبةيربخُملا ولقد | زقتلإمأ,غتسسلاوأل يرث تمدل ىفلل نولئأقلا :لملها ىلا
 | الرب زوم الخ الادرت نيل اول ؛ناكاذا الا بيذ نولو قيال ةافلللاق ير !ناالا لعاعلا ةداعاب لم قليب راج

 لالة لربا ازال لف 0 ايلا الاديب ءاكو هبال 7 ا

 ءامدّولاب ببلد اأنب نم لرثلم نمش ل , قئداص عتراو نوجتلريلاو ف عفو ل طق ىدلاا بحل لام و لضالاورخألا ف تبعا يخلد لوالا نلف رذط ثدجاك اهنا الا ل نإ نسا و ران ةدابك / ئيرعل وف هين واشراف فطلت

 ل 0 كا د لو لق لبان تس لسنا دس قا هبا رس تاكا
 ىف ناوترسيءاءسبشلا و ري عال "نا لدا لاحت لق ورأجبلا ب !ترلتلو هلق بأم هرب نابت رن قع مناي هويطو س يكن با نو تازنو وصرف لو هلع حمد « مسد افتاد برك ةفلابم صيضخبب ل ومد قد دقني |
 ناب ضونلا نال لا غن ل طفل كدي أد نسما رلاق زبي ادخار لبقتا مبا ليو را بتل يكرر ارك وقتال فل ليش ادرم دسم ل ف لس لك, هربا ىلا ىلاوت شداد فرقنا ىل ليو تملا نانا ثم نب
 را نير | لوق رمال ىل يلع و ةراتك لاك لوقلاا ربو رارسلا ركساو رشاوفر نومي قو الراء نجار رز ش اوفر لّسقنا ومب ال ليم ارنكس/ لبو اح ثور لوك لف وطحم ايه ارلضر ليلو لوك د مراعم د اهل لولا نود لوقا
 ماللاد فلالا نا ىلا ةراشار يفد يؤكووال هم ل 5 حلسأ حدءاحيرسم نبا دشدارظو علا فم «ن ولي الطوقي نال ة لكل انعام نيوكع

 ةلط جا . ه رول بكب نمو او انيماياو هروبط مس الا نيش فى نع ا نمل مو

 لو حلا نو روم عت ررلا ىنس !ن ايبلا حور ق د ابعو ىنم !ىفتءرسلا و رعلاا ورعد ششب

 م لح لاش ال ربل ديبطع + درلا|

 كل هم نابل لوعطم رب ونيل ىار مااور ال“ هللا لم نسج للو لعبا سنو ابعلا دال للسو #/ ينتلاو سههتنلا »رف او نايعلاو كمضلاكهشنّنحز تدرو قل اذاكر وكس كني م نتن مر اىتسا را نمو |عرمتموملاو اللا نيرا و نم مار اذللا سنى سنك نيروتلو ايعلا ىف شع



 00 0-0 اخى ا ةيمابذقسالا بهذة | زن لع 5 |رلبق ل ةقلحئبد انك انس وجو ابد عب لبا لبق ام ايف لجيل ةيربت تناك "0 00 هل
 . | لبي ملوث لش نءلالو ةيلوعقملا لب سنلا لحفل منار لوف لس كس ماريفتسالا بلا نالارترارصلا لبق 0 نال هسا |ب مودال لوف جلس لج» ار شكه قب اسما م لل نب :ىاانأب اناا ولع
 رز بك» كورقلا نم ىو دبكو اب #لجا لل م 00 م” مبا نس ريفي هللابلا ىا 0 و ةيضارلا نيرقلا انك قلالي لسا حل ىلع انآلبا نيلي ىا لبق

 تان لدب نب وسلا ناالخلا لكى الو وش تال فيك رود لع ليقشلا نم زنك و الدي دعت لسا فان ناد لأ هك /؟ءالوب ىل ننلاملا عجز مدعو يملا االول تحن مدعو نورقلا نمير يبق نك انا دريل

 ى د يال فض لق وب انيمجا سيما ضرلا ىلاعترل قوم أدتبلاو هسا مدقمر خل 3 حلْس «انضيا عراشلا يب اك ناشر ورعجمد لكون د ارتب لور بثو أه تبر قبل وق هلل كا قف ان وأ نزلا ماد 2 اننا نوكى ع أدت يلا
 ضضرالا نمالا نير كي ناز وو ضرالاربت ن علي نازوجي | انيديحتا لوقو ينيك »انفي آد د (قتسىسردابتمل ارجو اًنعن نول نا لتحو رب اظوج » ف انيتسالا سد اني ١و جلل رعب قدمت
 ا ا - ...٠ نيف وك نإ لس ىو اب انديحا ىف ىرتم لا زوجو ايدقم ارض ةيأد اهم | نلعج اذا

 1 و تي دل ظ

 - لل ابامو اف بانعالاو - ابرج اظلا ناك رك كا نو رولا 0 و

 0 1 اا تا تل < هدب ا يف ءآ تدع امو رىلوق هلل كم ةراخالا سا ىرجبىركدق_رضلا ناذ ارش
 ىلطل مال ورغل ني نكح بقاله اذعأ اهلملا نعال قل ةقطوم هر عيل لومعم 0 يردون وداد درس اسا ها

 للا لل دا ل كبس نيد يزل كلو 0 ل
 0 ل ا لا عا ا ل 7 ل ل ا وو ا ا

 داود ةراؤمثاللاذ قروش وال تعري ضرار يلا ستبم جات | ”ىزتخوا يفز نآيوأ ١ «قوصرلاوا لوصرلا شيم ا نعملاووعيتب لوعغملا عق رم عنا ودسملا و جيمي
 4 يا ومالا فيفتي و ل 0 راجل رسب قلك تا الان( , راو محليا ورثلا لفن ضرس لم و 2

 ول سل ْ 00 2 8 2-2 :
 مه نايات 2 نقرب ملعب رعب فقول لاذ : ير نوما رتبلاراخ عوج 7 ءابلا ف ذك شو لاسكلاو ةررك را 0 ل

 5 4 زوجة ريل مق 5 1 1 ١
 ارامل ايم ريرشبل ويفقلاب وراه شعيل عا 00 | ١

 نوير ياو ليج نسما جا قلع 0 نوب بؤس كبح لبر ور كد ل
 لاو درو لفل ضنا ننتج نوف ل وسور طولا يك للاب قس

 نيدو يو لأ دهلذل سول انوادسس هر نال يل و ولا د0
 110140 ةثم ل بصف جان ليل هظملا زف جلا ةموخإ اولا بسلام ف رفعت دب ردد

 ا ا تا تا ما توا او ا | كسا شمالا كالا زيها لا ىارملوق لحل ل, تل هيف لايف
 فاو واحلي لنج ندر ىرك ساو نولخاد 6 نوير. تس يمول“ ونوس كقول لتر ان دووم

 ءفرل/رعقلاو قلت تريلا كلف رترعلار ٍساقرج كِل دةنوأرخجال لاى أدل قمم ياا زفت هلع .انا اهعاتا ان ل

 قالزمنرعو تأ لزاموس شيحة دسار ؤ في لعفبينموهجصنلا لي ات الل
 ١ ددهن نائل عقم

 و ةعست ناكنا :ليلوأبوينيذلثر شل ناكنا نيتليلراتسورهش لكن ةليلر رز رغعد نأ.ثا ا 7 ا 0 ل .يضاشر ثلا. .اك ل رءوعأ 1. د اك. هدا ]رب يعم .. لإ ..|انيتحطي ةرلش علان الاذاد نايسبا مام بحاص لاك لانبدهنو بسرذت

 زوار ناوكو توب نواس ىف للام تاتا دووردعأ تع سل ناو >0
 يديل ف سرغفتل هر صول موتنا رصو ولا يلا بر دوار هدد

 رولر فربما نعيل افا ضل [ضوت نيوتن ماريطقن لبق قاري قلل. رضا م قرا دول ترب لق هلل داس «دق
 ةظدتز 121 هحاعتللووس فطوم د0 عل
 ىا همن دقات وح نيغس و الأقل ىف لضمه ياو ةيرذأ لو روس لل ةطل لاس دس
 تاي مهل لسا كلود صلرفسلا نجعل و هوو كا لعمال ني ل ل لس

 للئندق) ضيزد قيقا دمه ةيقاظ فس داما وقاتل يل وس ل ل
 بأم وف نيرا جأ ا ضقنالدهنانارهايأ عيت نمت محتال رجلك ا 0 (درارأ قاس اىقا ذأ د ١١ سقنالا_ و .٠ ”عقولا١ن مالا و رضب» 0 ةلاور اينلا نولي لكل و نال ل يلا امس و ىف ىف انس تسرك سا ولا ترد نا

 30-12 ل منان ايواوضرعا 0نومحتت لعلة حالا ب ازع نفخ ايوب تكا ين لاب اذع نقيب. لها اعلت

 خرئاطس ب لس و ىد اص, لةلطلسإل : هأرسف 1 هديل

 ملال ارا | لش. رت لف ىف و مرر نر اس 2 ابرلة نالرل زل قبس داع آو ياو هلا - امان اطلطورابزلاب !ناطلم قد ىف ”اطلس ب :ةرو د لل 5

 0 ك درا رهين يا ا عرامبالادصا ريد زو نياد متنا ثا ةيامنلاو تيامسلا ىف رثل نب هال اذ دارك كتان ال غال

 لعزل قلطلا) كلذ نال /ايحاارتا لك دين دلاعتل رق نوم لاق نرد و ملل مريلاد وى زارلارطباد ىوتسلا فتساكىبد لابجل 2 ما ابل دم دش طوس كلفلا نارخأل |لوث د اننلا وج لوقلا ا نيالا اف ررتمرلو لسا ل, نالطضقنل ىر اجا رشف فل رغد ىدانملا ف رابع ةمالعلل خلا نام رش ذك بكل كريسم عمب فل طاطا اقاد عتب ةردمدتم تاو نا ىلع 000 0
 الل دما زروق جلس + نول الا وقد نوقتشن لا مانصالا نتي ل اهترلوتى ف السلع ل ميال لاهشمالاو تشر ك زف اًنيشاودارإ ناد هرم بلك نال ب لوتفف عيبشلا ب حشى ةلاردقلا او دارا ناىزارب لاقل فاعلا
 ارق م نيردضلا نبك شم رذلا نفل اف حييل وصالا ىلع ع رذلا قالطا #؛لوص الا ق مللت حرور « ايران لد اهتف اب نكي ناد كاردالاد ع او حابس اكررل علا تاسع ررساو للاعتدال نونلاو دارلاب نوحبم سنس مالم

 بكام ةراجلارج وتجسد يذلا ميد الو الحلا و اق لطم رفس م دل ليلو اب [ب الص ىف بو مجاب[ ا دايخ حوف حنيطس ىف التو فد امتنا هانحبل جر زل ل يثو عن تفس ىارمل يم هلل



 : الطعم مرو هررجوأو '!ق جاسلاب و لل وك سصنار هيلع ب |رشلا ىو ووحسلا وبا م كم ةقدانز متو اصلا تااورفكن يذلا لاقرل ف علس

 هرعطلا ىلو غم ءاشيرل نئرلو لس لم لالا ناطلابوريفعنم لكل دي نالوا ىحم حبروطنو | ق اهنا نمد الما لبق ال بسسانملا ا
 اصلان ونبيل لطعمايعنا نقى درا ونال نال تل ذي ديق ننال تعم ىف مل وف لس نك ا اطحو العجم اضن
 رادم» ناتو ارجل نادم وا نينا لأ وق ةياكحودا هاا لزق 1 /1نارل ه0 بأ رشا تشم

 لباب او قيم انصالا ند ديعيبم بلع م مت شداد وجوب نوف عمل شي قراؤق اور ملا لق ىف قس اذوب
 شد حن | هلا سرماقنا رشق 6 م لعل نوحي ايلا وا

 ما أمو

 ًًميانيلع اوقفت وبل اصلا اتق لاقىاَليقاَذأَو .ء يضرم اجعل واك لوو رسب نيتي نق
 يملي نووطأوادزجسأ وما ىرةدكنرل للاهل نع لاك
 لال يللا ذه كدهنعم م كاذادر كلفنا نطوكرقنعم
 ”ىهصأ] وطني ودم دلو ويف قادس لئن نفقة منع
 0 فب اف غف مااا صلف طا ا دهر ةنؤلصت+خلص|ريرشتلاب رورو ق ودم تزول ليفارما فوة
 ول ضيلومدخج وأرق ىف كل دراغ برس لكارعيأ ترد نع افشل هادا علا تمتداووأذلا

 2 3 7 «ميالا يسحا 227 57 و 2 .

 او مث 6 ن وجر بيم ل لوا وو /نابى يصون وعروس يال ضجر ضعب هعنيوا
 ةنسزوهيازبةارةةمبلا يناثلا ةنفنلرؤوم ميلا قي فت ووم ليما هش قاوم
 ايي مهنمراؤكلاى ااولاق زعم سزوجزيم نولي لولا تا هجر نوويقل ا مهاذأو
 أ نياك ملين ظفر يضلل صمومدا ماج بتلا
 زا 0نولس لاو لصون رهو ىزلى أر ثعيلو نهاد نيوز ران: نيتقت
 نيل هرج ذو ل3 حصل تاكا نإ كل ذهل لاقي لية ورازالا+.عفييالريح
 .رءازجل] نوجا ايشرشاولرَوصيل ندع

 هذ كنز زتايأمادل ليها يف عابد 0
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 3 7 ع تان نجيم و يك اورق ىلا 2 1
 رع جاوز رتييريه غش لوالاو نال ن اثرت اذ 6 نوه أف بضل نجلا ز)ا] يف

 زق سبه و قلك و يراه وا نم ليو تماندن نور
 وقيى اوه ويح بز نم نربخ لوقلاب ىا توم ايا ميلا ادم الوش ؤمكيلع ها سمبل وى اوك لح

 0 . ةرخئلاف مر لقرون دهرا لحأروأ لالضاو درع ح نوفا ءابملوضب ففوق ليجد لحرس ديلا قو 00و اور و لبع ناو ةداديلزاب 0 سؤ كل هنا زعيطنال نطيل اوربت
 ل ةظوزبل ننزل يتلا وزنا 521123258725

 هسا فوز لع رصما| ننس 0 اب نك دب مالم ل اقيدقد مهل تربو هدف قلن وات امإ ف ذحابرلا ذاف مو رادع فروأ مب حمار يم ىل نيل ان لاق مالم مشت الق لاقي مالم الروت
 ألام اسي نيكل ذوب لت دنع يملا ناو دفنا عسل قبال لأ نهض فطك ل وقرب وزاقا

 وقلب صانلا وراد تجد لرسم خلا مالمو ىرتعم
 1 مكاع ىلإ نا. ٠١و رابرسفنلا

 آ اف
 اذكم رب اذكت امام فلملا لوققيفمع الار تالا لب تكد قل كرو بر ىا لوي هيلع ضديؤب اس قفا ل

 نورلتلا”قدانرلا انبدإرلاس الر افللا ىو فالسخال ةراش الاومو رظث عل سلوق لس كلارا
 ىف ىر عبابت» لورق هع ل

 ملا ع

 وو هلع ندد

 ع 7س نآس ىلع ديمي نباح طلتخل دن مرسل نعاو دينو
 3 ىنوعيطازو

 متنا و هك و . وأ تملا نيب طعما عمرو لمجا نومفمل ويردصم الود بر نم: رت امتع ذا ناداسلإ

 1 ابر نمالوق مالس و كل ذذ "نبك لب ا ركبلع مالم اوف 05

 قد و هلت ل, 2 : 4 *
 ىلإ نئكردربب نبا ىو و لامع الا نمو يو دا دا اءانبدرشاو ملول ”ضئاشس لما لوقلامقتت ندا ىلإ شيلا ةرغ لاف لاقيت حلل نيل لد ابلا نوكسد

 ميرا و ريف ىلع زك ىا تاير طوال لوقت 0
 كام قلى ا ليج نإ محطم جس سمع كار سورا دلك ب ايشلاب لي ئموتسيسىبد .لجاف ىلا افسح دج نمل ال" مس رج نب واع ىلا نراها ود, رسل لجولا نم ذأ معا ىلع رجب

 عزنا لقيرل لا وطلال وق لس لم سابع نبا نكرم ابو ىراسبلاووتول نو
 ماللاب نوينلا حياللا» ماللا نمهد نيو و نيو اجلا دعا لكراجو ول با وجمل لوق

 لاول طعن ال لع عرق ةييشمم عم ذ ذرب لن مدنا قم اف شير قدارل لل اق نمو هم ال !نورَقَصي لو

 دارلاوراتخا 3 اصلار وحول

 هلم رد د طول د عطوم ا فلا ذ نم حركي يفر بق | عفط | وم ىف تسهيل كا و
 رجا عشنا ناب بيج ا تق ولا ل نول | ليك اؤ رولا
 نيا يلاولإل غلو ه رىب | ف اضم ليو وهب د يسمي انت نيود نيل | مخمل "ف اضالإ لطستماعلا ني اي مل وق ل دكر اس م صقار و

 نول ناو هد يعب ليد اب الامل قحمالو هأر ونور اهبانل و ايس ارم كى د نا نيكل
 ضيا زنعو ثسمن [حلار نب انجلو اي لمى نئب او اذم بح ا نعي نعت ىد نالاذل بجي
 01 ًخ قرد اي لوقيبتهعاو لكن اهزب ليد ”داغلا,ايلا لارباب قسد إي
 علا» سابع ني او لبق نكلاجئا يب اراطصف اند نكح ملم مالا آان نم

 ورفموب د انكم نوم ناد اند اقر نمىاادرمصمن ولي ناز كد قرلاو ثعحبلاب تاعتم
 ماك مرلا عد اريل عيل حرم المو زفي رسما انستا لوالاو م اقسم
 ةقرلو فو ذه لكن يل وعفللاو ريف انوقرص ى١ نولسملا لف دصو لرتو ايرع و سا

 ع لوصوملاو ارتب انب ولين اكن م لجأ هذب نا ىلا بداشا اورق لقد اشم
 اسال اوتو للا وسل اولا هس اربع اولاقرلوق طيلستل ب صن لك ىف حبا هرمت اص
 لات ليو ل ااناتدق فقرا ووك لير ناقل اراب اي

 د ارتب ارث لك و ذلشن لاق ادن او كمال ادا نيؤلا بم انج نمسا فل ذ
 ملا دعو اهاذب لعد انه آ مالدي اندقرم امض اهب برع ريت ري دعب م
 قرص ضلاهدعو ىذلا ساردقمرإا وأم تبم ل وصوم ارد ٌفناسموب لبق هع
 هرهو ىزلا» ١ نمرلادع د ارب عسر ثعمأ ترف اب نإ ليو راس مج و نت ولسا

 فوزه دئاعلاو ةلوصوءاورهثوأ تيب حبلا نمسرلا دعد ان مل وف للص عم» نما
 ؟نينولاو ا ةكئالملا لآ مس اوج وم د اينرلا ىف نما هدعو ىذلاوم شباب ىا
 ياف بكولسلا لبا لصاجما ىونعملا ذك اىلا ةراشا يلا ىف نور ل 7
 ينل هعاسلا تنقو هلا رجا شالت | رلف يصغت» نان الا ةر وصلا ل اعلا نلافلذو
 ابنا قرت نع اىلاىر انالإ ف لذك م دملا عبر جول لمي ليشمل عبس لولا

 / اقبلا لصييرفار وبطن كيلا وقل ةب دج نمل لوصح رق م انيعت عِطعمو
 أ رتتكو ليام اركب ىونطتلا ىل اهل هنو لب ارماوبم نولي بترا هديل لوا ذاف
 اكؤيزا وار هرب 4 ترو ةررم برب نا امو تا نافيا زاروورم م رايلوا

 مطر | لضلاط ما ىف وبي الد ن دبلا ثددج ىف عمرل ةلفغومو قرلاق *» نشلدن)
 !إ تمل | ني طن اسو ماسلا ل ايلدالاو رايمئالاو اليمن ملال نع ينفي الورك

 لغو هلم حور شنا فض ال ة ايكأ ةيطباق ل سمنود ارىشسالا ب امرا نمو
 | ادعم رسم قا ذالملا عرارلا نايف يدارلا داش ةوفرو رعى ا ةراشا هركو مبا

 مالك عرس فل ةرظتطا ودول رات الا برد راسا و برشلا و لكلاب لفت كيك
 الكشكا لبا نا ىد دان ىار اكبالا صام اللوق هلظ ىداص,» ةاذ دو ىلاعتْسا

 هلك ىدام» !الومزك ف نر وضل ار اكل نبو رهد ان نب ملا ا ودارا

 لو علم داس سول ني قو ررسلا لروح ف كبد ارسكدءاحلا مذ عير
 07 قبب اسلا دلما ىلع دف وطعمرزجماو زخم أسم نوكديامد مدقمربت ها وكري امم
 سلق ايلا لك رلعلا تراس نولحتفل نرنو لع ن وجت ري وكي لم و و وسلا ولا
 لالا تظاوالادر علا عسلدب | م نا وعتاب ر اصف نينكاسلا,اقتلال تفزوف ارلبق املا

 لك دم اهلا و قرض وم عريسا ةلوسومدر |هرئ الث هبا قو هداز»ان وكري راصث لالا ىف

 ئع عبس اووثرياعد نيل عن |نزول ىئدأ عر انعم نوثديو مييدصم فهذه نيذب
 لاقو ئمّىا ثدي اريشىف ناظفو نما تمس الع نا لوقت بيرعلا ةديبعولا لاق
 ىنسمل تش , ليقو ىفالغ ىروكد نسم اي دج لبا نودي ان يا داعدلا نضرب جراجزرلا
 [ًالسءا ىلاثنا و اسطب ر اهب !زمار أظل ومو ائب دصا ن ابتجو 00
 وصمت ايوزنا» الا عرب وصنعت ل رخلاب ىول يف لل جرم عالما ند للفلك

 بالا نوتي بخ اب صا جواريثورعفر لع ماما مال وأ هدا ةرايكو السل خص د لصف ١

 نوي لكى موحد ارم اظلا و امص وصخ وعني ا ناكالدب ناكاذ اد عي لات شخ لاق امم
 مكس وصوم ةرك' سعت وذ ا ارب د امل قص ءا شسلاشلا مكث مال دب ني ان وم نالاؤاو

 ًادتبرج ذا 82 افي مئاوفل لكل رمت ةي هرسمواىذلا قب سلمت اؤاأما

 اهو معمار زقدادتملا ني
 رك يلا نورظني مادا ىدىلا وتغلب الذ لاقي ظل انوظنيعر

 لرتيال و عطل لا» قءاري دقي عملا بوصتنو ا مر بر نم انماكالق
 را م نال ماللا نفك ايلا مب:

3 
 4 نلاشالا نمركل وا نا شييرص ىل» طرا

 ا



 . | ي لوعقم اب ايلا لعشلا لوصو اول ءات بس ةلف رومان قر اكس فرق ارا هاا وقنا مب/ل اتبف ىد لوقلار ارنعا لو درعا وب تساف ىسح قدري هتلاو ضونلا ليي رباو | :.طلوطع ف طع قس اف لو علس
 00 كذا فينككو تي اشلا ن ولسمو ىلوالا نونلا مم نوت اي ارق ةرمقد ملاع ةراق مودي دشتلاب ةءاز لد ملول لس جرار طارضلاى لا ىاراجلا ف ذع لحاباو او رواب قعم اوهقنتسا نملو ريل | توبسم ا اق دسماعج اروع
 كو عر اي انمي هيلع دقي هدا اداراداريظردقي  هراشناو اراول سد نلعجى ال لانيالو علال ا ل يئن امو ميل يق“ بل مهلا لجو ىلا نسما نيام لج ىلع فمع انلغارو ملوك ةطييبضول
 ايتس هس عا هر نبا تيبالا لس لو يلا ثيدول ١ ضو شلا ناكل اقروا نمي لش و يلع شدا لسنا نإ بابل ليقدنا ةشئاع نعى د الو اشناالا لع دددقم دعو صوصنلاىف رقم اظد اشنالا لع ردت مدع

 ه السك ءاسل لطيور تربط تيم شمل ورعش تيب نزين نار ءالعلا لاق ىل سالو رعاشب تسمى الانس لوس از س يل وبال قفراهخالاب فيت اي امد لوقيي لعب دو :ترل نس ابخالاب كيتي د .+ الب اج تنك مايل
 وفلان يو لاق 'ذلو سمين مب ءامباي نا ىل الق متلا تق طتل شما لرهقب مند اكول نالادملو ختي نا نمل ى خس امد ل وقل يك سسال بحاح نب لاق الدراما ل اتي الو دم عت ك ال وق بابشلا بتلكو نزاؤلاو ىو اضع لا نم
 ساب سلا نايحال ضب مل ري ,لعدرا لص من زاولا رس ىلإ أوو... هاو صناديرقلا ىف وأ ءدعبمو دق ابر طاهترر وفقك المل بوما نعل نيل الا

 طاش ين الو وش ا املاعللازت ندي ىلإ بتول ال تسيببلاب لثمن نإ نان نارطس

 0 اطاين نوليال قاؤتالا ليسمع قياما ميكر عن اننا

 لا "امى ا«داضالا كا تديججبج ندب 0 انور ومالوقل اق ن لك اول قدك وشما ثني ل ارز ورعشلار لت ام نا لجو ريشا :

 6سم هذوأ :نورع مي لكن د يح 0 نووي فيرد قاؤ حس داعكنيبها ويطل طال | ايا ماكان سنن إس لع فرش 1 ل

 5 مازانم ىف كزاوم وعم ناكم مديره انكم يلق ىلع جال دننخو ةدؤ

 . ددكقلا

 55 اصفنألا ىف لعل ّوعملاو ب بلطملا دبع زب انا ب بذل ىلا لولو شلا لشن بعون

 2: 01 10 ما.« را امل قل اذكلا ا

 -_ تاو كاع هريغو درا زهشلؤ عمرا 0 ؟ نال ثمانكماربةئلاوحهلقازكلاى نايف انيالادب هارعاش ه انلعتباب هسا شي ا ه اندلع اي ىرريشلاو نع او لات ل وق ىف
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 (اهسرالاءاضي اثوزك ابل ين اا ضل عب ًانتلاثزمر

 اقملالارصا(نمارور رز عنلاو م 0 اياب كلا اواشوصوم رع ؤص

 0 هع
#7 
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 رتل امد وراركه نقاع نر لج رض وير افلا ى انت سادرص النا | 7 كسا 1
 ا او 0 : ؟ ننبل ناس لع مالس لع مكس واللوهل آب 6ن وفضي مايلغلا 5 و رك 00

 ع م7 نفث نا رق ر# ير جراكر ل ”ااملابنبال تارك 2 درك | اساغاد ١

 ل 00001 دع لور ولاا ةررغس ةرعأو نيرضألا ك الهوه رن لع نيا ِهْنِ ل رسولا هلا :
 0 لاو أ لكل دكر كرم /ا رسموا كو طولا و -- نملاعلا بر 9 كح نام اعلا بريل 7 دل مالم نرزستلاغةرلا بر كير ناهس رع ص
 0 ارياف لاقوا امددلا ليلقلانيو لكلا 0 0 ربا لوقف اهرب اشلض جلو انيشلا بزح تل وسرق ناوع .ةردق/ لاوس سارت ااذمب
 رفا ديعبتلل الر يعوللا زب وسو ار وم كلل جراسا الاد تابثلاى ع كالدلا نين رعولا اكل دإ وإلا باري لكى داضيبل '|مققاو نصا يشل يلع ى رجاموعو للا ظح اليو لاهل ا
 ةيسافاواماصلادعا ماج سكب ال اند ةيب نك ا ءاضلااسل ع نونا ات هلق ا: اال تتماو كيس نرسل فتاك اقم اهلا يل
 دال ضارملاورافلا مي انفي لوق لس / من ءانعب حلا نا رفا نع دال ير لاق ب يشأ لولو انا ترم باو حماد لزم اك
 نو تاي 10 ادم راسب د تارمبب بازعلا ل زئازاو ىعملاو موقلان خص اسلاك وسلب بولا ءافلالاكدارل ا
 1 اة ةرسي رم لا ل نوكأ و 20 هاوس كامو صل رز ذارلاوا "سرسور يمال هلم ساناا ريس
 2 "معلا تلت انهاذ و رع الص يتلو رش يك[ كرئيس لئانر طحن وكي با دلشو لول ناو دانا لاس ياتو وق 9للس كرام دك يادار ميلر ارا
 0005-2 0 اعلا + اطار كلبل0 001 نابحا نلاقي ةدرما مركب لاط ىلإ نإ ع رك ورامل تعاولفجيالو اريل هراوقل نان ياويل زب نزلا هك يد ناكب



 7 ١ ا! اقتل سب ةريرج كم اهتاعت

 رجا ىتلاهروسلا وزن : ىاصو 0

 /اهيدفل هريروت وكلا( لاق هر ارغاشتاو توروس ؤلا تيعض سو اج لادر لن 0 ى باهي علنا امم انباؤواضيا

07 
 0 سلا ورشم او باريس و امان لوقت لاك د( اولاو برعلا كل

 غلاة نو قالو جر اج 0 او ل باجر لس

 (لئ ادرك ثلاتلاوزؤلاو بلت ” لكلا لاطال سمن اهدرقرس اب الذ سو اهل رقي تزم

 ايتو الفرا نا 1 ةهلس
 1 لاا رجلا

 : كالرل باوك وزو وبما 0011 0

 مر رس | العا رزء اثر 72 ريل اوك جم 10

 5 زج ا اان ادد تس ار

 [أنلا تنوي انك أل ءالدانلل رق دلال نك ردن ب ور انل يقنس هرج إو
 ابلتور ولاا 1 د رارتلاو ىنحلا انآ ص لوداع لا( سفسالارلاك ل سرلاب

 9-9 ( ربا هررقو هرخر نا

 ل ما ورؤملا با ا اشوو ا. يلع 1 لاا سلوا ةهلط جم تكامل نارا 2 داللاكب إ 1ع او.ييل ماب رئاد وم المع إلاا

 9 نثر ركع 2 . |بائالااوزف 00
 5 ملم )أ 5 ابل يأ 7 70

 ثأك لا 0 ادتيلالاورعت قت اعؤالا بجو ى (مالكلاٍ ماع
 ع ني م

 يل فش لو ”ندرتابب لو 0 ل اتا المالال يق

 مدور سحب ادار لب قوعلا قيد ايبا
 و ءلوسرأو 0 اون هس كام هفئالاّ يما
 ااعيافغيو سات را 7 اهنو رشوع البلل تس 210

 اتا وأ هك لو رانك عرابتاورظنلا نر مة

 تريز سل يع اآلن الط جنو تند نار زوريسم افلاب

 وا ةظفلوا لك( زركلاوبف ثيم تلاد يك لعل ىاريكاتلل يالا راسل
 (ىواضيدلاى از ىنحل اان لكل دتنو !ةدايز ن افلا عملا

 ل او رضا ال .تالر ىو

 3 7 0 ا 1 ظ
 ير هانت وزمتاربساو ليلتين ىج الناري تاخكورإ ف بو

 ظ 7 1 اهب بوصتمور وب 0 - 00 رثضفلا ل اكلي ١

 ال <ساهرايطاب بصتلاو رولا لفل لورا (صانس ربصالو تملأ

 تفاوت ساراس كتل, سان نيكو
 7 يي ارراتلاو اهلا ص ازملاس مالا ورخاتلاو

 هيك لال لا ةرإزلاقلل ةوراز نافرؤشلا ع | حيلك

7 0 0 
 ملام رقنو ماو ا ادلآلا لج
 0 ثور بجتلا ببسرعاوإ
 هلطرءد شرا 0 1 ف

 سا عي تا قلظلاو ل اوشما ناره مايل قلطئار وق
 او رطل لولي

 هي ا 7
 اكد ىرجام اوضرافّسوا لك نأ

 8 1 127 و ةللس كا. إل

 ءا 557 رواتب تنااقو باز ارشد
 كيخا ب //نرداننيوى قتل ارنب ياسا نمير ًأفسلا

 2 توقد حا نبا اكو رلع سال سما لوس بلاط
 انتبلال ار[ فراداتضفاارل اقر دل أي دءيلع اوس اق لالا

 2 اساررتيطعا نإ رار ايما للا كرا واطوو
 ارماقسا 0 م ال نو بعلاابن ولك ةرعاو 2
 !دارئشللوف هلع م 0 3 4 و
1 0 
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 12 2 ثدي هل

 للا ”نراللا كب اغاوضرسا و 7
 لابس هرار تساخ ابو ا رات سوا 3 ا

 2 ا نحملاو

 1 و
 بخ 2 ارفق عيدك! هثلإلا لالاولوق لق دحأ
 اخ 4 >”َ

 رت ثعص رمال ىف ىلا ةراشا لاهو اواو | هلق ]سال نا لاةراغإل «راف الولاة ملوث تلم ىداص# هبا زسأو ل راب وعلا وقافولو الاى ا بازيلا 207

. 
 اجرا نبلو هلل و مندل ىلإ ااورسربو يلعآو ويس, نتج مولا لا ارب

 نمد نايل نار سدر م 20 4 0
 !!تاياثلا هز ار لاو البيغلابرارخإ 07

 وز ١ امم“ اوبك حاصلا ف رب 1 ارحضو ىلا يور 2 42 ل

 ا
 كلما بش ث رحل 0 وكب

 اسس ا هايج ادار

 0 مب :ةيانوناغو نائواد واتس ىو ةروبم
 تذوب سنافي 0م

 هوك هدف راها نمو 3 ل.ل زعت نع اكلك
 امتلرتث أى أ نو ند رهن نياتكم بكى ار ةييعوم النمش
 رانا ةزؤيبح نيب سيل اهريلتل: : نيج تل رمي 2 42 تضل

 ةكمراك يسار زجلي اال نأ لاتاوفاقتسا ىاوزلت لعاذ نمل عام
 ديصودلاوهو ثعبلا ارجيرانلابىبف علو ير زنيرلبفنا نع لوم ا 4

 ها ول ىنانعم عا اجت
 يزل لهن جاب وب 01 لع ورب صاواوشارغعبل هارت: لوق. ىاوش# أ
 15 د11 ماج مقا كة رسول ب

 ظ 2 و نجلا لعل لحلو يق ليت نزلات

 و مثلي لادتلاق يللي ولى نراك ب سيلوأ رم أ

دوز ل لبس قابلا نكتج نقلوا جد 5 ظ
 دنلا تلاوقرصلوقاذو 

 تقول كرم لاك ةمد نيرو ردع ننح ىيرصتلامعفناو بادي يياطمأ
 وعز نا ديد انو ضرلاو تؤ تمتلك هل كم مهل م

 و

 حمل هاا وراش نما فوطعفافريغ وةوبنلانم

 و ءاشعرهياوصخف ءولأبأ اوأيف ءامسلا ىلا ظ55-- دريل كا ذ

 تت دست فص وز كدوزكت وا رقحرج مواد رمدعب
 و دك اواو كا يبالا ىلع نيزقلا بازل جنم ى ضيا نجت مر

 | دوو داو دحلارابتعأب موق تينت و هول تب هله كاف اطول
 - دويل يريآنل لشيودتواةجرا يلع ب ر(نم لكل نيب نأ

 ظ ل لا كلوا السناوؤاصل الرصلا يلع بيعش هوقوهو ةضمفلا ا با ةطول مو 7
 ا 12 411010 لها
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 يايمواورعصيفف تلاد اودنعلاو نول ملا ل كفار نار 000 - ا اارقت 20 هل
 21 وحش اضيا عراشلارا اا ياويلي ليلقتل زر ادارطح 500 7 0 ل 9

 َت 7 نلت ار بوز م وزع تلك او ةئاسااح ايلا ياو د( واولواقث

 تيار شل ير !يفيلاراشم اورو ف ص للا نسوق ل جا ماسر اظنلا 2

 5 7ع را و سجال الوم 0

 لم مزجدلو 6 متسرافلاب هازعمطسرلا راسك و ع 0

 7-3 م !مداتوالابالا. ال بروشلا" *

 تا كلل



 ايلزلاز للا يباب زل داب نع الا شبا زمر عصا ل كأن ىا ماعلارعا رم غرف دوا !|رسان
 0 ايتعال لع اذل 0 نان ل لس اك اوبزلرق ني 4 لك

 قش رد بلان ةريباكذلا نارا درعار سينا ليقف ين ناو لا افا ار ناو اولا ارقد نزم زوبع 2م ورش 00

 حان ونا بنل اديعرساى نر سايعن با زير دق د زر ذاوطقذاضوؤلا بيصنلاو مقل ند رار دطقاؤلرطق مشل نمط طق نقل و لس ج»هقان تاوررق قوت املا نيم او ع املا

 بر الار اخ اءاصخ سدد داب نانا فس نار ساخرا تاتي بيساو باسيل هرتوئالدربب اند عرت ىزلا بازملا نمانظحو انطقانل لج ؛

 ظغللا ]كو لوزن دروم ل والا مونو ريت نبا هادرنبلا نم 8 اصر د يسكن نازرابك ادد بازعلا سمانطف داس ناد نا اللقا اكذيادكنلاما ا اتلىارل 106 الوك

 ديوك نرش ىذا نكس, و هيلطلا لص يم و رس طقر را, رصمهقلا كلل (ىمورصقلا لا ار مل وف كفن ل مىطقاؤ ارطقىرمنمىطق ا مش رعطسقلا

 لل ىواص» ثاضملا ارش بش تلانربكو اشار مارا 7
21 

 طة ةاطحلو ا لسلك ا
 0 5 ا 2 ا نواز: كراكو أول ةطضرطل ول للعب رجول »لاك ا ىاسلوا م الكل 7 رخل 2 5 4

 |ريعل و روقد سبب يس ثيورح اود لع الد تاجر 00 هيا 1 10 لاو يدع د وعلا باثعلا م
 0 0 0 ع ا

 20 ةش ارق 0 5 ع فصل غو 0 |ذدوادا “4 0 : 0 0 همس 0 0
 اهلاورك و 1 ر ١ 2 عوممس ا 9 5

 0 يلو 00 ني عم لابن درع املا تاضرم لا اجسم اول او كراس لس موقي قلق ماني .

 ل 2000 0 انوش قران وددت مفي رو هتاف مد يو هش
 ا 117 7 نشل رم ل 0 7 درع ١ 00 ثلا وثلث هالك 6 يلو 0 عبستلا

 رايب !نضن ل سكوا| ضادو خال تقبلوا صارو :رولصو رهو ل ِ 4

 ىبايريئطصو نينو نمو نان يلا نايحالض جل د سالم لزوم لهو 2 لصف وروما 10 د ايبلامليبأ
 انقر قلاش تفاتدممجل ةيفشلء ابن والد شيام أ د 2 1 ل '

 57 دارلاو ى لاين ىد 2 ب حطو بسأ < 3 1 رقه ىلا كما اقرا لوداع هي وبل 00 و ع سيمو

 ارو للسلام انلابما أ لو ص 2و.
 ما 1 :وشلا 16 0 00 همام ليهو مهر 0 00 واد لع

 ئاببل باطك اهدصا غارب سفلر قو هسا رم و 1و قوصخ ة روم كيم هو هدول ا
 ارم اليولا مولا, اعداد 2 ا 1 وت نس *

 0 0 1 يداوم 0 "الملا ءيلعدؤإ ع
 0 0 2 1 انا بةاىذلا سف ا .لخدواهجو الب نير

 طر ياما نطل مس ير 1 54 كلم

- 

 باب تكا شل 148 را د ا
 1 اب اج 00 ا :

 كاتب ادام بكل همز ا يارد لوس نادم بال 3 قوبلغفزتواب ابرد عجين

 91 ذأ 0 0 3 لاو 000101
 - لو هلع جرن توزواررمم 0 اراك ملأ 01 ولا 2 ا ا را

 اف ترايعرد مرش ل اوت اويدزن انا ”يسراؤلاب ب يلا اوروشز | ل3

 رملة ماسر ليد رب يوتا زل مان م لقد ادب اد 2 ةوبص ف نيرعاص نآكللا لاف لق
 0 هلاثسرر ارشاد ىلاودلا ي رتي سبر

 ارو 0 1 06 7 47 5 0 بو تف عنواث1ئ190 ياو قنوع

 ١ و امو و 1م 2 و 7 7277 00 7 ا اذ 7

 : خي 41 1 5 ن0 رم ميو تم اقالجامى
 ف 0 ريل را نعي ودعم اتيان ارا ىاداررطلارل وق تطال ننال غد 0 تن روملاو ماعلا 0

 ١ هررإو نحل 21010001 ان اا 10 اسيل 0 7-2 مل تول لسا أس
 ل / 0 - هولا 2 الاض انوا الاانا 10 | ىرك وم ا ادييار عيد ضل لياقه لا ناك هداج
 3 اص م ” ]مبلول لم لب ز زلالثوؤار 0 0 ا 0 م م ةروصاؤا/ اولا لرشملا ةروص ف

 ان رص أ هاما بلطى الا أما بلطو مل /هاروعسم ربا .رعدشلا زك ل 17 اساربجباف لع 7 (قيتعتو وولد بكرا دصقلا داب ل 20 ل

 0 نتف 0 0 7 اين للتو 2 ماسالا لام فتق دا اايرواومو
 55 5: لا اى 7 طل درحسل | اصف مااا طاب اناني 10 مالسلاوةولصلا يلع داركم 7
 7 اج عللر اها رب بانا دال نادي لابي يال ق هلت يراني كيش 1 لا اكالؤلا لج ءتيقتحو ار شن: 2 0اس عما قابل ا”ىداضيبلا ني 7057

 5 وقيلو هلل ف, بط ىنبلافاى بط وب ايطخو# ل تبلت ا ايلول باقتل دل ليو ونأ ناله فاو نطل لسنا راكبا ى ال طاغي باطن قطف
 7 مار قو لاو قر لاوسلل ةلهرمر دب تم ,عولعسمإلا ىرا ىلا لمان لارلعل هش ص»تا الاد قالا نصعبس ناب بيتا يلمز ورا مالي عبس اوروادرطت يك اق اعسس اوتيل "لا مىارخالا
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 هءو



 529 0 ريان مر نشب
 8 3 -- اير ساد

 اور 1
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 رشا اعلا رج اانا رسال سب

 ايش ببسا لل

 رهط 'ةراخاكلزل م هعس 0

 ركل ارضنا سضلالا د صال يصتو جرمالا نفد لع

 تكرارا 20 | اك اريتيقت رحب ش ان
 و عال لكي ل 0 :لااورمريل

 0 0 لوثةلل اصر ارزادح

 حر ةربلا_لبق بكن اكو ءلطلسماو ةريشلا نيد ءارل عم فوم انا طلسو اكلم كوك ىل
 ا ا الو هل «ل نار مارس راكااكلا |

 0 اوشلل لوعطما ا موي ب ايم اسلام 6
 قيما بيساو إلا هيلع ار مك جب 0

 ء طماشاو را م سملا امول نايسلو ناييالا 8
 خو الاعب تدب 0

 لطم ات ل عاف نمالاع نولي نازويو الط ابالغ ىو هرم وم
 0 5-1 جر[ تبعلاوم دل طابللى الج نمالو عفن روكا زرع للا ىدذوا

 2 + رش اوك زلنا

 مجاور ل سالاو ت ارسل ىلاغ نإ رارقا عب راح ا] ثبحمل ا تلغ نا
 "يالا ناكل ءالرسان لو دالاو ت لاس راسب نمور أولوعل

 جا ) لطار 0

 ارا تقبلو از ! نال نولوتاو كار زن زض

 ل
 0 |( تم زل هؤص ار اتعاب ثيم ارانب + ف

 دلال ةدرشلال ءارؤ وذ

 غول ضف زعل لع ده هت وصانادعب لع تضعف فلااو قيس دا ج07 0 0 م 0
 ظ بحس دراى اتيان لاَدح ةءاؤرصعل يي مع هت نول ١ 0 0 اا 5 ١ تدم ١ دو ١ ١ ١ الحسب اره تا مما ,ارلاو ا! ايح وعيش: 33
 نعي دزتس ى ا باجل, سمن ىو هع | بت وكيك ى د السم 006 5

 قتلوا مجووتكب نيل 2ق مؤ نزلا ليان ايبا[ 0 دار 0 رشا و 9 - م م 7 7 22و مالا موا ]و
 1 رايصاو تبركعسس| ب 3 ممل ث هس

 هللا ضوعفابمحلب قرصتوألصل نه لفتشانيحللتدلا لإ .زتانلجراماطقاأييذى 0 اذكش انف 5 يقر 0_0 الرل 5
 ةرمأنو 91 كلذ كلم بلس وأن نبأ مرملس سد لفل رمل سو نفل واش فاكو راش عرفو را نارخأ ١ 5 0 نارا 5

 2 همدان اشللا ]اص باهاوراض لاء ١

 00 و ذكي كلم ناو ديلوخ نعد راد غصاب تاو يد 0 10 2
 8 3 ارت ىلا ا ءمرط راوملاالو ابكت انفاصلا ىرا راما

 تيا زدك لميس اروم وبها فحل ع دياب ةدطعب اعل 0 اد
 ا ريطلا يلع تفكعو نآملس تركى عت سلج رينو زي وه 2 رووداس 0 راي ورا درر ءع يتلا و راتس الا صل خا 3

 ترضاه
 (و د اصا» و --

00 0 
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 بت اطيسا» 0

 سرفلا ثانهتس اوبس ان ضلرلاب درو لوما ةنزب ت تار لوف 1
 7 ل ار و لوو هلع

 م ؟ ل ىلا رصور راامباصا ل مثو سرن فلا ” باصاوأ

 ؟دإن اما راك الل شنؤلا بيلخت نوبي نال تيم
 اللعان هك لاا نس مال انامالردلأ د

 ا وو هلك ىداص» مج 'ابلوركب نمل تجرخ 2و لانا

 0 !ناريريإ هدر ضورنا ليك ىارل ق هلع
 اح 2 2 هاو ادار قو
 أ يرابلا لن نام السالا لاقل ى رخبلا هركذامل 770

2 

 دنا, نيكولا اداكررلل باذن او سسمشل !لكرتاعابودر طوق

 هير هدر ارعلا 117111 انلاورما نك تير 83
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 | قافرشسالوق حلل اضن نم ان كس شمزاف نما اور ذظ لس بوهطعلاب اف نما ىكيدصم ةزافملا دوعسلا ىلإ لو عداشل ديلا. نر يلا يدضاو مواقد بزوفلا نئرهف تاو داطلب اندلا ل مزف بات لصت



 اما

 < + حرورإ) اعم اييلقطلل مح

 دما از تيكا جلع ةعوزو جان يا ري0 ب كا زهق ------- ىلع 0 تاز نوطف ب
 اطرد سنقل افا ظريلط ور | لوح رت وكو عرراضللا لد نا ف دير شل ربك | نا نورها! كنار قلو مات ل عل | ديع اب بون ف لس | مسوللا سا هللا مس ل ناس
 ا لير ماب تسلا وكمل نمو ضاع ورعان ةدبع (بضن نزولا زوكم نمنع نال 3 3 4 نا يا تاي
 لولا ملف كلم ىداص»: تذزصو ل اعف لامن نورمان سيك لل وتخسمقر شد ظدبع مندي قوما لالا و كس فورمات ل وعلا لوف كل ندا زل ادي أع ىف لحج كسري سلب يل دعيت كل ششلا
 لاوس نكس اوتوبسو لاح ضو وريد زج ع كاز مل وق لل لمح وم سمر تالاف غال شكا سواك فيطعد كف لوقو جل او وكس ايلى دوكيطو ماع مل ءايلا نوكسو ةروسكس غال اوةونخم عكس ءالإ نينو نير ماع نيا أرق ىل نينوي لوقو عفان رات زم در ايلا حن عم هفضل ةدعاد نول وف للص لحسم» شل غدبع) ناب ف ورماي للصالاو اذ نومتولادص ىلع بلل عل تفز لف يردصمل | نار اننإ سل
 200 لاالا تبغا ارامل واتم ل! بما باظ اذا جاف ل م اغا ونكت كن ب نس رص عمر ايدنالا نمر لا عقل فيلد
 و يقدارسلومد لوالارهس) نكاد لاننا متناو تارا نما و قالا ملا بايع وطحلاو نوط كو بس ل ببس نيطكيريسساخلا نم ن نوع وموت لكنى واص »سة انمدعاو لكك كستنلع
 رطل ف لاقل |دارإد علان ونعم ا اتمابيف نإ لور ني نمر ةساول ا تجيجرم هوارإ ناك ئانرصإو لوتس | تدع نا لإ سدا راش | لم ادب ال هريدق توزك ]ار ]باك اف ديل ١ مرمزلا م لظ !نم ]رشا لاول حل حساسة تيان يدا ب| نزع
 ملم نامول تيكا مالمال| لارج | ريس لاقل موارإد عل ايام عيوندمم الات كار دالاس لإ اوبرت ورملوُق حك عمرا للا راو ثا يطا

 ىبورماتءاريفف وقتعنو فو نشل نيف عل نينا نا فش ا0) مرنم تلك ددق نب

 و

 ماري هتلاو ءكِزبق نم ينل ىلإ كيلي وأ َنفْلَو ذو 217 1 2223-7970-2752 3و 7 5 يس ةريلع شن إ صلو
 ”نيرحرشلا نم ند و لبعاف دحدو هللا لبد نيرو نم
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 'رطمخ اضرق لهشأيأ ©
 5/21 نيح ترظع ىو مظعأو وا .تؤرعم قحعؤرعاد هر نق حلاو ) نفاَفَوكيلع هدانا

 1 2لتر تالاف دصو لعن يزناجو ردتسا
 ياريت ىلا عا هل 577 تس 0 < [اعتو  اجساوسايعسيزنن نابالارشلاا نفل لو لرش تاذلإ نك شو 1 ردا

 زال وي فوصل 9 .>لو ىف هل ةضوبقم ىا مص عبسلا لادا ةيم ضر لاو يغب لاك لب ضن يؤ تاكا وورنتضعتو رتب | ضالاةرلوق لل سراصر:»
 00 و 17-0 ا م 93 7 و2 117 هلث و 02 :ي3أ و ةرجابلا ةررصلاه ذيب توصومدب لاك ا وريف قو لعام لستلالجلا مز نم

 هيلا وصلا راو عمم نونا اوتو هنا قب "يهدأ ووجب تاَروظَم توم
 غن ارلولاوول نمم»هيداءاش نم"١ل) ضرالا ىف نم وي ومتلا ىنمنامقعصف ىلوالا هخ و 17 + 1 "رططا اكد را ١
 12م لحلو نورظتني ه نورت مايِق نول قالذلا عيبجى ا هادو يم

 هلا 6

 قبو باسل لحال بانك بلا عضو ءاضقل ل رصفل لين يحترم تراضا ضر
 دل يمل/بىقشوجالبلاب لعيرلا نربي تموت نطغى اناناس ا : "ل رك جسد “ رو تجوع
 جاتجلوث نولي اع ملءاوه وهؤازجى ا تلعاَت سفن ٌصتييفَو وايش“ نوملظن المهد

 2 جوج ا را ا ا 22 ا هوو و 25-7 :
 تخت اهواجا ذإق حةكرفتم تاما مجرم منح قار فنعبأ ورث نينا قيِسَو هاش ىلا كن ناظم الي كارير | يفًيادب بر وصلا ىعاص لا رط ريلي ليلا

 هند نلبي منوم سرر انزال د١ بوبهاول اي
 الام ىلبانعَل ام َتقَح نكلو لئاَولاَف نهتم وب قلك ور نيبو -يرسم دانرب دحادللا تامر تيك ةادر جاب فاك لاك يرمى نع
 نيبكلاوواد ىو شم يؤول نب لدم نبل لون هج باول واحدا لي5ه نيتك" لب |ذخيبالو ناتنت ب نادرو ناتو انلاو نب كساد مرو ةيؤشلا 4 1 هولا لد 77 11 22727223302772 ل هلع لاه كريقو نالولاوروكل نرلوق جلطل كل» لعلة دسار دقد ثورحح
 : و 0 ا ا امرا 25 ا 2. | تع هل رشم كساعت سل لو ليك ىف ادي اسيق يدل اف نقل فل قتيف ساعت ملوقل

 لأ واولا هو تف واه جاذإ ق حاره نجا ىلإ فطلب مهتراوقن|نينلا قيسو مهجا ح 3

 وايفؤلخل نيرقمم َنيرطَموْدالبِووبع وال لطرق دقت ضخ راك را
 ف. يح ل يعش اا دبات ل و لا رار وا ل رسم | يا ساو للمس 7 نايس ردد نص لع ا
 راوإ| ور اتكلا قوسورهل ورك مهيب لبق باورالا لف ومهقوسو هول >ىا نقم ذا باج ححأ نفث ايل نيل اين ىرعلا نير اصاو ثعبلا هلو عرزلا فا راف نتا
 م ند أ رقللاه خد الع نطعااو ؛ هل راها ويلا جفا ىتش ىر اج نإ حصل :بزفلوم عرزفلا دقن نولوال| لاك ثيدع ىف ب عيررضتلا عئروو نحصل
 هصىرلاوتي لع نقلل هولخ دنع اولا دهن دامهمل كيلا ليما ديا ب ااولرتساو تتلو ماهو ريفاوأ عزف اوعاف كس نا الش يزرالا

 انردر نيالا هكاهنالرألكشت تيجان لسع نر ضرا ىإ ضرر وأو نهار« نعوأ ا تلا ىلع طم انسالا ندري ايفو اذانملوق ىلا كار امزر اال
 1 ءرقوبت يعم 7 كابا : 2 مو عجم س2 9 ١ فق ةأن وتتم ايقاع اذان يف لامن لف روكاكت بر ماو ىل ملا لل ملمس سم

 نم شعل نب لاو نيف حتتيلملا ىَرتو هيل نيرا نام ىلع نكم م
 36 ا 5 ا 22 -<// كا ىاماو ايف نورتي اذان كس لاح هن ىف لاعلاوجو نورا ن
 مننا ناس نولوقي ىا سمحت نيسالم مم نيذاجريمذ نم لاح نوبت نم باج لك ع ام ا للك لادن
 "ق5 1لراوةرو مسؤل لدين لرعلا ىاّيلاي قالا عيب بف ونو لل رت 10 2-71 ل سال . صامل عا تلح كوبا 292222228 م | اي | « جر از ررقلا رك امو نورظم اما لاح ىف لا اعلاؤربطعل او الا ورح اول
 20 ز كا ا 111777” فيحان أر ثلا بلر رغلا رار ]ور اشلل | لصفلا ل وق نا بط !/و كالا ميل
 م1 كعاوعتين ل نسل اب ئزمل# 0 لاا كلش ىعاك نوقع ثبات نيني شالرؤلى افاد لمعلا دلال قوش رق رشلا تيكر أ ياسفاشإو فقالا ضر رون طسورظ نم
 ١ ويدمر لاي ب اخلق اوإ ذ ناو كلذ( أين السل لل اسفر يذت نم انراما نول نوروز 1 ملاالاراك ل وقل ادع هدييعسو نيرو نمل لالا تسلا نإ كلو ةلاسرلا يفلان
 خي ماس انك ادلع كلزن !دالوسانيلإ تل ] نولوقيف مالا« لايف ندعي ذلك امن اواو يبا نمدنيطاملا علل لوف وخل دقو ا ربأ كو رهتف ل دريعرسا لع ضاب ىلا كدشترم ما نولوقي بلس ان
 لاو ديكو لك ال عاب ذ) توصلا ور رمان قر! دن مو ضورم ايدج دقزتاتناعامتلو و لمص خرابة صارم 2 ايفو يطسلا لشرب سوم تخاف قداصتن اولا

 ا كلا دي نع انرلار اد ناكادو اجيتنفر يف دابا مك غابل ل ضدالا مك
 | تايقلا مول لاو اطإب هز ماظد صول ار مالا ةرالاراد ندد ةردشل و رللاو
 أ ازيلال نب تفلط) صقلا نم رم طلال يتضر تنمو ح3 نه

 أجل لمق كلا نعزاهدتضسلا اربي رزرصمو ل يف كسددصلاب لوعشلا ري
 دبا ازاجحالو ص ضفلار اع ري نعى اه لج يلع لك مالك شل

 5 بتاصلاككسوطلا لج اكغلس تاعي لوف كلش كبل بلل كل تب سم
 .جح شيول ود و صا عوالم ال زطإ | ذ مالكلا زب نضلاو ثاشنكا

 .* يلا هز امنة يب ىلا نيب لو ضن | يرو رغ نيل لابدل
 ايل /ويروصلا يف "غنم سلا ارومصل ف ل وملوق هلل لبر نسل ارا ا
 3 لوس لاك لاك ى ردا ريعسىلا ثيدحل رت عم وك لشق السلا يلع

 ١ 0 نس
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 نع مال

 !مايلظري نمار انتا شل ايبا عزل هرورسلا باولا فالي ابيفداولا مدع كلذ بسافر يطعن يقل لل عيبا بحاصاببجيتلا لل تولغم وج ) باول نإ يلب يلا نوداشس زول ةانرن ىف مرككاو لاجمل وولاملوق حلل

 « جرو تنسق رك ام تباط كس هنكو نيس سنا ىف براشإو لعاذلا نول زملا لكبوصنم الار ل وقد سدا ه]ىصاعمشلد نشل مل لتظل قو هو هرعب ورضا كسها مال وق كلين ىداس
 قر جر هرج ) بم اصابني يللي ب اولا نالايلث لا نعدواولاب نب عافاو شضتالاو نفول] سرور لي زواولاو تكدرلو ا دصإ جدأ تالا ذا باز ندعم ةرايعرزقماذا بادتورلوت كلل

 اورورسلا باولا تالخب ايفو |ولا لعن كل بس مد يلع يعز للاك ث وزعم باوك ناشر مذاجاذاق تلاشي واولا ةدان لاببن لاقدر ب اوي نقاش د اهلغري نارا قنات انحرف





 ناىلا رراسا ىف اروالوقو صفأر ع افصل و زمول هوز خس فصين ر نإ ىلا كلر اشا تافصلا ري ظعما كلو ل
 ةيملو لع للا رفا ل الا نب تناك اروارلول قلع ىد اناا 536 طل

 داورمإ نماسسو )الش ان دوك ل اص كس لاعو قولا ريد رلا عرفرلل ناس ورها نيو نايل نإ لتس ريال نأ ذل هدسجيا ىف حدرلا نإ برلعل| ىف هسا ال اصور قولا ىك ونال وف ةرلن كس جسور

 نأ نك ةرابكوب هوني لع نيل لس الو هلل نم: نر سابك با ريطع اراء اعلا ريدا ف للسو عمراشلا بورسف اهل وقلا سوا لق ءافاورودسلاولا و[ ءرعإ ببسي حرورلا ينط لس يبدل رم قلق لحس لةئس
 ندندإ م يرلوف ل لاو الما رو ثينب وتحل كن الا ريانا ايلا ن نيل كدر لبق قلما مالو, روك قا شلاو سانلا وقل هددت ثوزحم ولو نيلوعطم بص لعفل از هواش نع علوي
 ائصفصامانذممول ضرالا نون انبوالاو للمس مارال نور جاظ لسكر وق نس نوجافيل ول لك كا: لاعوازنارخ قل لقوم حجما نمذ فتاوك يح الإ لج يلا ثاضعم هلو السلا مول نيل
 فلا كود افالم م الامم اس ىف ئكديلغ ياللا ناعم داك لذ ص يخت ىل هلك شرم ثلا لمى اللوق يلوح وحساب الع ةافعة او نوت ث دك ىف د ابان فوكس هارب مناور اياد
 " سفأف << 1 مملظا مف | مي ةلاان نوكديالمولااذ ىف شا مب الالم اطياب ءتسا اذ م
 دال يافا هلا قرا ايلول 6و 7

 ._ يوت 1-0 239:7 0 مسموم ور و0777 لا 7-2297 ءرمع شلال ايحاريو تواصل لل اداتك »| ث وزع دس سل اور
 دظع شاى اٍيجْرّيلا يفر ممكصالخا ٠ َنورفبكلا ولو كربتلانمَنْيّرلا هل نيصلما نوع 8 اكرروم لاوعب اوتو قاد اتس ماني اوكو

 ١ - 4 5 ضد ملل يم 0 ج>و 5 .راآأؤ ا ..ع ع : لات[ نر” سمرا مزه 5 ول لف

 قع ىلورثأ نب ىولا يلى قلن يتلا وة نجف نيسؤلا نأجردعف ار وا تاّقصلا 5 0 ل

 منربق نم نونة نوبه ريف مولظلؤلاضاوؤيعلاو دلو ضرالو رنا لها... راك ؤ سلك ل.ل تس
 هقلخى هرقل رحلوا ضن بيجو لادن لقي هويام نب عندو عقيل 211 0
 درق ىفقلخا يحبس دباس يوما نا ةوئاولطال تبشانإ يق لك رجعت يد تيل لق كلل تاب اياها تن

 ذب لمرلا3زا نمل وزال موراي نغم داي لمآ نهاففصن | رت وزب كل ل ناك
 اي مل عايوعب ولقلا نم لاح غ نيئلتن م نبط هرجةءارنع ى نلف عقترت بودل 1

 فشالذادصرا مهنه ةانيوسلو بن ةنر نين ظطلالاص ةن مما 0 2 وعر ل
 .ر ء اذ 1 2 : 32 5 تس[ 7 رس نلراوم ل7 ارح, عال جد رس اظل وسو انما صوأ <

 ده رس يو بع
 هيج اب ىضتن ىرلاو بولقلا هرونصل لوح اهو مرا ظنا فراس ننام دبا ىاملكيا [ز رق لاق ورلا يل نكد عميلة شي, تبنلادب لقسم

 نيش لت نوت ماةصالرم» نت: ناوي كراكوانذمب نعبد
 36و ضلال ناو مكه كره 3332313 طك ضر عال اي 0 رافلرل ند شم
 صقل عمره ضرا) نانو هية هظذو و رابط رها)6 واقرب ويه“ ل هسا رز باعأ كمر لعاب تا اي
 اقر 01 ف1: باس نأ يفلت نة ووو رستم ةطارطتلا | رك جر ا

 رتمابومو# نسر قلو 0 باقحلانَي لش قول كنار هداه لحل
 در

 1 تا مالا نان قمار نرد يار اذافوصب ضب امص هيلارقل اف 2 أملا ىلإ غم لعل كلذ لكبر
 00 را تدعاتلا تاو ايوا ايلا ريض ا

 ماج املدمبا ندري سوما واف َنوراَقَو ناداه نوت قره اظ نيب نامربذ نيم نظْلسَو |1101
 «/ ور 7و تذ مف يق كورلا 2 ل 3 ع 77 و يسوس 7 0 رسم ناس ادنى تبرئ" نلوضعن الو اقرأ

 نيدامودوه/اضاوقبتساويعساو تمام نيرا وابا اوكف 1و6 نع نم قدصلاب كابا لام مل فدمأ الالات نيدو خاباؤلاولل
 2 هب . ١ .٠ #2 7 5 0 رب م 27 212 3 لو 2 لايصما ل | هريس ل احر ١ 7 املا الل اوس د|لاق اشرلا

 م81 قردإفت ناوأ هنوعبتتف ىاياوكت داب نم يبد لنبي نا فانك نإ ندهن اهيرا ..ماواد تيك باو لونك ةيلوشملا د سل بضل نس ةلبادارمسا كم هني ا ا ل
 وقل قسوم اتدلارلا مكو ءاهلاو ءايلا رؤنب ىرخا ىقووا ةءارق قو هريغو لق نههداسفلا 4 غ0 00 د 0 ا ه2 ربو | نرصصا» مر تدشماو لصفلنع وام
 » تو ل 7/2 2 ساو رم رب 2و ىتسم) نع رس #2 .ىياناع 7 9 نإ ف ولج ل س١ رس | ضوك اك اج و وتلا م كو ل ] عم سلا ر سن | هررموص )ولما

 انرانباو لحب لا3 55 باس عود نولي ني درو بريت نع ىلإ ك) دعم نقو ّ 00 0 110 رك| ساو 0

 7 عم عه,” طأ ىءمس 7 10 2 7 2 00 م غطا دس يلش رو ارا نوع ىنيمتمقترلذ ل عموُش

 هفمهطملا لوب نالىانألبن دلع - ءانلاوه ليث نوت وة لش هماسا تا نس ناجالاف ةداين»
 5 0 3 1 مال ين 79 نوداتي الو موتو لوعؤرلذا لكاتعلا بازل
 لق كلك اضم »دبا تضر اسس نكت زإ فنا نق يلتق اوم اسوب لب طاش ى ذل لرملع) نولوقلو كرر ترق رح د فس وق حال لصور اول اولاتورلوق ذاتيا زك بيق
 وراس الا نسروببت ةءارق لع اف نإ سد ايضلا نيس لادلا مد ابل ور ايلإ جا صف ديف سثإئوواولا ليوا نيثابلل وراق ورماع نياوف انور شك ءاوو ملواولاب لا ضالا رميت ن اما
 5 ناوكرف ةارمار يك د ويت نوم نوكرف ل نم ساب” نب )لاك رييلل| ارب رسشسم أخي نيل لمين كسا عت هالو كسإ ىدوم ِ ال نمر لايررلو ل زبملو حس نأ ليسو اطل ) بضل

 0 ازا لولشمل كب كورق ب الملا نا ىدرل لاك ىذلا نإ غ
 الجروب و لوعشما نم نوكت نازوكرتيلام لمت ازيلال ءاجدقو موق لم نيل اكروب ناعم لبذو بيك يفو علال او سابق نب ا دنع ل ثا عسا ناك عاذك سا نوقف خل كلذ اكو نايددد نوكأ لآن م

 يجرقلا غنم 0
 ٍ رادع ءاطععلال اسف | ندب سيلا رظكاب ابهذسو عال السلا عرلال) اأو اهب اهصا دتحم لوم ولقلا نم اموب وابسساردشم

 ممم يم م ذأ أذ 11 ]1|1||ذ]]1ذ1ذ1ذ]ذ]1ذ1111ذ ا



 اور طيبا :لذاهؤمت
 . | ةيهاف وداي تان, يو عيت اووف, نمل لة وراحت باريس نوفل

 ا

 ىذلاايندلا باذع وب داطجاع لزقواب ذاك وكر يورتلا قشوممرق بيلو بصختلا مدعو ف اضنالا يا نكئداص م لكلا زبو دوسبل متن ا اهيسال عب ريل | مرق زف لك 72/0 نا ىا كدعي ىذلا ضل ةهلس
 ه نسعمل والاف نوعروو ىسوم ىفارجوم ا لكلا نمازي بازل فسم: مى د بير ال سدا نأ ملل لس دوعسل وباب ريغ ا اهح ارو ولنا وب اموت اراصتفا ب ممنوخ انمآو ىرحنالا باذغ و ايبازعل لهاشلا بازعلا قلطم جلوب
 صياف بالضاذظفيد بولا رانا باذل بلس ففرسم ن ويف نا هانم ف او ب فصسب سى ولاباذلاف سن ومال كلذ اكن مو تاددجماب نابيسالا ىلا قرم دبر شا نا |
 لاير يفت يلي فسإ ب ىا لق لح ىواص ابلبقلل و ءىصنلا كبي ع ين ادحب ىذ كوع لا لوق لسى داسما» ل لاا ذب لتشنا س ابلاوضرختستالو كر مااو يضاف ىلا مدينا لملاك ماقاي مل ف لس صفو

 اق ٍدْاص كين ونزل دهخوا هةر ريفا كين ودب ار تارهالا دازجلا معمل
 021 كنس فوق نهى يجو الج اء بازعل نم هبت بيرل
 مننا ساب ناز هب ن و صم ضر ضرل فلا نيل هول 3 قو ننس
 امينلا ركيلعريشأ وا ىرارلمنوصف لااءل صانالى لان جن كيلوا ةلتقرإرهياذع
 نما ىلا لاو باوصل | نر ط هواري ذي رهأ رو ىسوم لتقوم ىدفن وعر يريشا
 ودوم أو ووو بأ دلت بزحرعب بدوى كارم لمي يلع نات او تعب
 اينرلا ىف هيف عت وكلب ة فكم ةداع ءازج لغم ىا.لبق لشم نع سبل تم» رعب منبر
 رثكي قلى أ قا فاوايلات 0ياسشل موي واح لإ موقتو دابا ملظ نير هلأ
 و هل ةواقشلاو امله ةداعسلابءادنل نيكعلبوادلابآعصاةنجلا باص( منذر
 د رض اومنا يام نير عر ننال باسم اقوم: 0
 ناين ل قف ةةجربا ف سوو قوم لبق ى البق نفسوفلرا ةلوددأه نيد

 كف ملزم تاهاظلاتارجلابتنيبأيلوقىف بوقجز ف سون مشابا: ف سووا ى وما ٠
 اولازترافوأ لوس رعب سلا َتعَبَب | ناهريريغ نمثل كرماذإ حب 2 اجائِئَكلَشأ
 كاش بارق كشم فوم وهن هلل لسضنوكل ا لض/لثم ىا تإ ريكريغو فسوبب نير فأك

 ريل امنا ناهب نطلسري دبر نم هلزج واق نود ابنِ نبا بحد غم
 هلل ةكيرعبطردبل الض ل شم ىاٌك ماسلا باخ يعبلا لج
 و سككلردجحاصرمكتقلابكت سو هزو دو بلقرن وتب كرايم بلك لق لالضلأ
 نلت لنهر نول ةودواقلا فلل باقل هيجل الضلوع نيل لعلك
 يخل بال افطع مفرأب لالا لصوملا بة دوت راس باجل نيلع
 كلفزوترفلاقو ىريغ الا لناىف اذى سمى اناا ىنو 50| الآب عبس

 ًامواهضوداصلا مش ئدهاؤرط برسل نص هل مع وس نور نب كِل

 "١ لباغت وسلا كال ىلس ىا
 ضيا اق ل وزيستمت: اتم يدل وحلا و زطأمش] مور م دقن كسي ليس

 سمع لب ناميعمسمن امر ارقلاو يتلا سا وج ىف بوصتم نإ ليو + احبرتستف نايس ا جاويفاونعريسمق انا هسس لور الادعب رسم راب ببوصنصوبف ىلا نبال

 1 هذب لاذسماب ىدسإلا سو دسم نوع نا ىلع نييفوكل ا يخل داسملا جفيرلوق علم كساب اج ناكر سلو لاحترامسلا ىلا
 ا "٠ سد يللاسيف صلو بوقت ور يشمل بال ىادايلا تاسبسناب وق هلكت ىداصو دانيت مالسملا يلغى وعي دور ملا ليفو سمملا لئراوبؤلا مم |

 دعب بز م ىا لو هال. لسأ» هريع تكوارما كرظ الفى ين ريس بالا يطع شما. لالجلا لوقف يتلا اذبب مطل دقو باوصلا تسل الا ملطاءىا يرام لاقي نا فلل, موبب اطل سضتلاو علا
 بع 0 ا 0 7 هسا الاموي ا قاف راشسا سر

 ريضتلااطبإ ل ديو عهترتم ةفلتخم ايا ارب لزن لدصاو مل باذعلا اب لري
 ريربرسئاامو لوك لما" دعاو موي ىلاوللسي مالو ولا حرؤل موق باد لخدلوقل
 يشم روعسلاوبا »ب ماقننا خب مهنمالنلا كرتيالو بؤ يطب م عيال ىادابعلل لغ
 ا اونا باص ءادن ريش تكي مهقلا موب ى الو
 رابشسلا باس ىدانو رانلاب صا عنا باع ىداثو فارغالا ةروس يف ات
 نااالادانم ىرانف ري ال ةواّشلاو اهجلا) ةداعسل (دارئلاو ملوث كل. :» نجا باحصا
 داريا مب ىقشيا) ةواش تك الهو ادب ب دعب قتال ةداعس د رعس الف نب بالذ
 تيمالفو ولضر انلا لب اايو تومالفوولف ذكيا لبااي توم ا عيدي نيك دانيف كلذ
 الف نير ع اوريؤار انلار يف زاوعسسا ذا منال ازا فقوم نكن يبدع ملل حل كا"
 مق هلل ىداص» مناكم ىلااوجوريف اذوفص لكئالمل او جالا داطق السما طق ن الاي
 ر ابحاب الع اذ نولي ناوي اون نسوق لاول كب سفن لكل خادم نارا
 قلعتس ولا دو نئربرقتلا نسل كول ةسان نم و ًادتبم نوما ناو ىثنا الدو تعال
 امكن وعرف لآن يوم مالك مانيلا ذبو فسو ملء اجدقل يلو حط نر" ماع

 دب ىكدوم نام ىلا ريل لل ىداص»ب سوم مالك ن ليينو كم نايبلا يام |
 قو ل وعؤرتوا دوم نامز ىلا قت ارش فس وي لبسك ا هدا ديرشستو نونا
 0 عيطأو قس ىن 0
 نو علراب قيمر لوم لب ف سو تام ماوديلولا سس وتقل ايعلا نشوان وع فو
 اقعربز ىلا ركل ق ىداصلا لاق كا'رانبالا ىلا رابلا لاح تيسنلى لكم اكل اذ سم

 علا بارمتلاؤ يسم أرجنرا كومو فسوي ندب نال يرسفملا ندع | ريل فاو
 وحرف ن زون قو” فكردإ نلا ىف ارتد هلردا نوف ن اف نوحبف نم ىل ارك ل وق
 [يرافلاب قسوم نام ىلا رتل وق هلل" قج انياب رحت مزال برطورصلا
 حور ىف و نيرسفم ا سو يخلع لولا لم ىفو "وسوم د زان ف سول رشموراد

 0 ا ا
 باف زوليق ايرون وعرف ةديى سومو فصوب نيب نولي اروبي نس اد عدا ننم
 "راش ل اثلا لوري لوقلا ابو موك ىلا جب ل ربا با ىلا عت لوف
 0 راربانبفسووا لول هل
 انافو» كت يف مازاف لق ولك ىداص »ابن نسم رشي ماو اف طعّتلا ىلا
 كريري بلو هلى و ب الما
 نلوناينيذلارايبالا بيز لساسا من وكيلا ىنتااو يتلا لمس لير ىا
 وظطمودعب سلاسرل بذا او فس وي لاسر ايد ص لذ باق ساد دعب
 روابياملاوفداذرب ىلا فول لوا لوك حلك نذان»» لاسر يبي زلتلا ىلا
 . دايفناو بار افلا واكل برقارف اومدنو فسويب ينسوا ولا ايلا ساظ نم
 لرب نو داكن يذلا لوق هلع ىداض»" ىريندلا باه ىفاوطو ير توطس نمافوخ
 كيارب#فرس لكل ئادعاد «افرسمدب مال ال عمور ورشملادب زاب و فرسسشوو نم
 ملوث هل بيطخ»» اوم سلا نئعاضيا اتم يلو ىااونم)نيزلا مسعد لو هي
 رببدلقل وفخر وق نييسا لو نيتدارظلا نين يفوت ذيب مضل بلقل ربك شو
 ثم ناس ناي ال جلا وربككلاب بلقلا ف صو بلك يونمب ناولز نء اووركولا رق
 هسا, دقق ربت صن بلك لكى هدعب ا ىلابلق ةفاضإب نقاب
 بلقلاب حاصل تاذصلا لجيل بلك ى ذ لكلكى ا ى الا ةدارقلا ى افاضم
 رد ءادتبالال ل كريف قمل از عيبىا بلقلا عيل الشلا ممل قو
 رم (يعضوم حارب جر ارخإ حيفا ادب و بولقل ارارفا معلا يا بلتتلا مومعلا]
 قع تملظو اذاو دارفالإ مومعل وكس عومي زف مى شوا اقلطم قرككى ع تلظاداذا اها
 هااكرلابيقح ناقة اعلا ىف تلد دق انهو دار الإ مرح نوح ق ورغم ف سستم
 و موق خلل لما, ل ايلف حرراشسلا كس ركوار سمج الا موتا دار فالامر

 ا 2
 حررص لاقي مودعب ناورظ ا نلا ىف قنا ىزلار باظلا ءانسسلا حرصلا ليو
 ل يراسل لاق تاو باس لق هلت لرامز

 "ناس رثعى ف لدا ناك مرر ااذا ىلا نا ههيلتحتا ويل | بابسسس | ىف
 اب اج بصقنل ا لوقو قرا نيت ىل اسمخاد وليف لسا حبب ىلع نطو هليلم

 لوصولافالا موق ىلكاسيبلى ااسبيبو مم لو
 هسذلا لاقو لق هلل ل» ل 7 امل عفو لالا هبت تامجشماو تابوت ١



 هدا طدا للراس ماذا لامحال ليس احلا دئرماادادتسب ىف ابل اشم ينجب دسك نلا نمو مو كا باحر يغب لو حليم لم انك ل وحتالو لان الف تايثلا ىارارسسفلاراد ىبملوق خل
 ارصرأو هثمب سسجبا لبا نشا( تاجر رجلا نما يسفاص للعلا نما بيسلانارين ومعمل ب نم عفر لقوا جلا لبا قذف ىا يسحب الب لوث لس ىداص»» عش بلك سسطعت )و تمحمئرذا الو ىمأر بع لاب
 قالا نود فساشملاو لوالاادتملا ف هاولبد بحرف تلق اف يرض لا لاق نرملا لبا مالك موتا وعدا ىل م موق ع ملوق هلم ال نيكو ةقشم الب ستيت ل ينس ىف نو سس الب ىكا عال لأ وث لس ىداص
 هلل لثارلا ىلخخأف ل سفن لمب نايس وو مالك لضاد ىلاشسلا نال تق
 اك وا ا و
 7 مما فتسارعب كلذ مبا عفن اتسم حا هج هاراسسلا ىلا ىئنوعرتل أ هش

 واصل بلح ل دب لو الا ىنوكدتلوق نمل دب ذب افلا نو كرجل و سي م م
 راف يلا ىوكدتام ا لولو بجو تحب ض اي لح مرج ما مرجال مل ف كم

 0 وو اش 0 5 ع, جوا جيوص] ..| ياشلاةرايكبسانيالاو ودوعسلاوبا- قيرعتلا ىاديدبتلا سيل فبل نشب نا هن 0 ةموهو أورد ناك ياص لك نمو, ىزجيٍلد "نيس لين" هارقلا راد ع 0 ل
 موقيو :عالباعساواة زدت يأ نين رب سكول راحل طوب لا وضسنج نوحي | جسار لمار هضم اب ساس دا فش
 ل أ ا ا | ققشسو قت تلد كلذ كت رك اح الدب ال تل زن علمت لإ ىف تلم اك ير
 انوع مي ىف سيلا مهر دل يشأ ولام ضن ال ينور برات ىلإ قنوع تو ذوب رجوع دا كاما تراب باعيكرالا هت سلع داع از. تست راصو رسل
 ووري تيجو وورود د 2 2 ١ ع ا فت رحوسإ )| داس ىلا قود ياهتسسا ىارأوت هيثم لس" » كري ال مرجال نول وتب كبار لا
 قوت سينبون رئااقح هرجحا بانر جراقعْلا ما ىلعبلغلازنزعل الإ لولا ..| يواصل دكاشلاو يبس اعل وجيل اتسم نعنع فاضل
 رصالانالدتدايكى | ةوعدرل تسيب ى نعم | ليو ىبر خا اذ أين ايل تسع اش ال و نعم
 بحي ماوه نير فاما راذرسمل ناو اندم از و ناو فدل ةوحد :بابتس ىلا ١ نالعك | ءابكرمز# خا قماش داعم يبرق
 لو دايم اصب هلل تاون ل قرت ضف وكل لوا ربازمل مناع ذا ورلسسك تلا ووو بورتو تت را تاس ل ديس ف0 اوه” ١ لأ جرا [اذ15 06 حا لوولاو قلو و رصف م لتقيلاولا لق وعرف لس او لست ملا اي رإ ف سا وورغوت
 ار ا اب ءاوركمأر تاس ةرقوقعإاي تفل اتى نع ونامل كلذ 0 0 00 0 8 0 2 .. ل[ ماو ا هم” اا( ٌ بان 1 ربو رشيارش و تا بامانملو
 كامل قم وو اسمو احابص ءايزعْلاة تاه نأ تورت اتاأف 0 ا "| هااره هد شا 1 م ا * و 1!( |: مالو #9 لوطا دايو( توتر |هسلاو تن اح 3 ةراشما ثيل
 ونت: ازع رمش :كنلملا ماا سكو زل فتة اق فون وتلا لاقي | الط اترك لدرس ظن همنهجب ا لع اينما نشا كئلمللرماءاذلإ سلو قمه تف ةءاق ىفون وعول ياواد لاقي ..| هقالطص" اضع كف ترم ملك درت ورز لد دنت دوي نو

 علا ممنون او ملمس نينو فعصلا لوف رالف رافكلا هدأ قي نوَجاكيوأركذأ| ١.. ازضماعوف قع سب لاقط ون وعفا: لاقي دتمرانم لكن رض ا 1 2 7 2 م ل[س ا - نب | رض : 0 2 :
 32 اا 77 فاطم ص 07 082 . 2, باجر | حك 722ر7 >تدب | | بدل ذاربالادباظالا قيل قامالاو بيذعتلا قيس ليرعلا نإ نوي
 ََ دو هلا اب 2201و سارا 8 نمزج وعفا دوسعم مم ليف كر ادرانلا ساب ا نكد 0 ايفعوا ورم ل رق علت
 729577722322972272] 120571722 1| دفا يم را د. عملا | ١ لآ وزر | لا [يالاورر و ماددلا نك يي انكايشعداودف الولي كازو كيو نيترم م لكرأنلا ىلع
 ةديحو در 3 1 ب راثلاَؤ نين لاووم الر اعاوةنياررانصؤم للخ د ع ا تاندشوا د تام كا
 0 مليك ةرمطأ كانغلو ةدلعل نأ مداقك 100 2 ءلاسأب اذ هر 2 2 2 4 تا. 20 5 8 سد. لص 7 ربنا اريطمشسم د دانسايرمح١واورم ريل لري ىف ميت بازع توتو يك
 : ١ 1 >0 4 ا ريض :[١ (١ . حلا ٠ منأ 0 6 .٠ مازطأ“ ا ىدان ا الا ضحى طم لق يل »ب نور باذعال لاقووومي بز

 3 --- 0 ع 1 ظ 9 ٍِ تي ناب بنار با باذو كش مزيتسه تري
 .9 3 2 0 7 2 | اهنا رنا * 0 - يدوم نبا تشن اع نحب فرم العرس /ىتلا هافايور الا با زها

 ليش مأكل مجود ث وعددا ةلموايمولرنزل د اقاوم نيا دانلسرعسلا ٠ ب
 هل واوبزتعاوأ وهر نومي زعم نييلظلا ءاملاهءاتنلاب عيننب المول بي لكتلايرافكل العو زجلبلاب رقلا بارو مذيعة دعب كر وبلا ىل نونا كا دشن اا ترعشا لال
 تيل ال د 20000 أ( لمررزإ ىاتتتاو ..| كيوي سق فاوزع د ااولعوال لوم ادا ةعاسما موت مورو لك كا

 |١ىعمو رولا سومأنين|ل قلو :ازعيشو ا ةرختلا دنا ءوس ودحر دعبلاواتْرعُللا 2س |! 1١1١+١-1+-!+!+!
 2 0 72 موق 0١ همر ١ ا م 0 تل سيل لل قدارو ىف و «لاورماع اور يشسا ا فال اثرلا

 باوصال ةركزت 925/1 توا داوكتسم ةيرونلا نجل اوسومرعب نمي دارس نير ها 3 بازعادخا مذ |
 ها م2752 ا دار تاما ل ظل ع .0ئ1727ه صو[ "م | ء قس سا 2و ابيع بصل لوعف اد عب رسم وخر إ ىفا تل ير اشسا
 ناسيل كرت ذلرؤختسا ةإنم كعيتزو تناو قح نايل وار لعد نا انهن ايررصأو لوقعلا دخان نيذلا لاو وق ة لك ىداصتم يصل فران نو نوطاع

 نيل زرسخ ل تاواصل كراك: لاوزلارمبنروه قعر بتم لص سو شلبا ير
 لزتتومهلاوحلب نيرا مهلاوقال مروسلاو هن مكان نموا وتس هيلا ماتو كيلع| | تماثينىابانعلا سلة يفابنالو ليالال ءرسئاينلا مايا م 0-0 و ١ 2123 و. لا 2 جو د57 ١ | | (ةيقتوا لو ةلش كرا« ةرتلا باطن لب يدع زي اع اءاعيناههطوب كتل 3ص قا نإ 2! نام: رطل يات ناقل داق ن2 | تعود موسم كلا باع ىلا دلل سر ا
 7 011 هلف 0 - 0 م5 اهنا و 1 82 77 1 رب ٠  لاقابضغوا ءازبسسا ى الكبت وف هل نيلايلا» يضيعبت نمو فنيل وعفم
 . دلو ةداعال وشو نان ةرهساتلا قش نيت ("انتباضمالاَوَد ,ومسلا ولك شعيلاو ردم ف سادس مثل اا ملوث لسن ا» ب ابيك اريك شما ىار يلعب لرعلا

 نوعبسي ل يرتاىلاب رو نب ىكصن المرء امتدعب ول فكل سم ءاقتمالاو باب
 ا ملوث حلل كا لاتغلا ل نوذارلا لسرلاب ص انو ىرنلا كا ليوإفلا
 فذ ءاتيا لاف ك لس قم انتو وامان وانير ىف اهلربعتلا ضد مروصقمل »كنز
 الرباع انا عَ ناب رلطا برلوقلو_رلطبازرما نار كديف ةيبشال ىد ورم يشأ
 5 ا 7 ش تلصلا ملف هلسللا» بابلاازب نرخ لاوقا نئدنتل اال صحاب و كاب الإ
 روق لسلك »ب نيننإلا كيتى هدمكورشلا ناحبس ل فو انعم لبو يشك اسيل ركن انعكر كب بج ولا ناكر ق ورصعلاو ' | ةولص جيورسكا كو سايع نبا ننال وادع لو انين ىتحااو يشأ مر اكبالا نا سنن
 نادوبيلا تلاق يمت لزن ةيلاولا يل نقر قيقحتا ىلع مد ىبو قوبل لب وللا نر موصع ودنا لوسفالاو ككذ مال دع مووصتملاو مرشدا زصتس افرلوث عليل بسرطخ ربل كي ىنصتخولابب مب | ىلا هيغل ب
 مر ادفدازبد ةداعالا بسد ىل لس عرا» آلا هب ىفآلإلامدلا ىلا ةراشسا ناآرقلا ىلا سمو حو لسرم ىديسسلالاق كاع نيادادر لاجردلا متصل سم ذوعي نار يب تبارمافاذلو اك ياتو لالا كلف رزين نوحي لابدلاانبجاص
 3 ا" لابمتتلا قلت رم #بسلا ضرالاو تاورسلا لح يلاعلا ىلإ رو ثعبمار اكشاو تيس ولالا كوع ن/لاصدلا د يبل اقل ورا نلف لاق لاسجتنلا نع ةذاعتتسمالاب يالا لاق نمو ثمعبلارراكلا ىف

 ردم



 ةداينرلوق نس ةلب اقم لوب ىلا سأل و ىف ىلا يف لق علسس ىواضتم رعبتسملاو لفاغلاوا بيطخ ل باجلاو لدتسملا ىوتسيلادد ىا يصبو ىلا يوني وملوق علك" قلاسلاب نقال داهترا نايبند يبا ميل هلس
 ورح لذ هد يف وفتلدعي م ولو هل يطور يصمم ألا ةاداسممدعرازو نسوا ىو سيلا ف اكلا نادوصعتملا نال ءلصعلا(لوطعب لصف م ين ل شاريك فك تديع ا ى اال ةدايز خلو نياك ىو لي ءديرتلل ىلا
 نايم فر ىدالا ناكف مرام نطو والي لقب صن عض ىف يلق كدت ىاعرد اشملا لاقو يلق ركن دركذتيىا فوزح فوصرم ةفصوا ع لط ل وعفم ٍ قو ةرئا زاد نركز تيم ليلق ل نلس» مالكا وتبا ا نع

 ليس رو ايرتمو ةريتكاو ديلا جورخالاوّيويدلا عر اوكا ىف ىلاعت لا ىلا عرنتلاو لاوس لصمالا يف داعدلا مكب تسال وعدا مكبر لقد مل ل ليف /ل السرد تلا هالاعا زي طجوافو زرت !لجابص

 ”اهتيالووتديدقن اينلالا نادبافس إ عب فلقتالورع د٠ :باجال يدعو ركب حسا لق نإ تلفتأ ىدبع ب كيبا شا لاق برايدبعلا لاقاذاوروامل رتب ايفا ب جا ىا ركب جما لوقو عنا ذا_لن عش قالك جاع ير رادعا
 رتيلكبلا لابقااسم ياهلا تفاخايصج ف لاذ اؤطوررشرلءاعدلا كاب بيجر 0 .

 نوال ناومسافلل نوميال ناوريرريمنلكى ف لصيا قيجراهدلا تقور سلا ىلع رصحلا وتم 0م ش : ل
 دل زيرامدلا تاكا افا تعويد جاوا لجل ناو مي ه2 ك3

 لمحو فاحت مولر ىلع ءامالافرلإ رغو نااماد ليلي ااداف ب اجالباقيقح ناك _ للا 227 1
 لباسا ديداذلوبامالا لمالال لاوغ و قات شارعي نا كاضال نست ىذلاف | ١ نجلا و يس وريصبلاك هملعي نيو تحل كرف ك0 نومل عيال راغكلا ىلساكلاّدثْلأ
 مادة فرخ ناماواينملا ىلر لج لااءاف ل بيتس الزاعدب ىف اعت ثبارغري ديوب ١ لدرجة ديو مو ووو
 لم لاوسايارلو لبختسيالا كر يقول مابعد م اعداد دقي بوز سدت فك تإ |. | [سمكر ل ةالةدارز يداوم او نس اوهينياضلاولعواونم | نب نْلا الو لريصبْلاَو
 ا ةهيرقتلملو هكا ى داصا باهتسا ف توعد لوقي لاق لبس فيلو 7 2 0 2 2047 6 س72 51 121 ارلاي 0 44

 ادع ضن لال نب صقل لوبي قروبك يذلا ن:لووسدهعإ |. نضل واف كش بيرل هيجل عامل نإ لج ليلق «ثكلتوأ» ”اوءايلازوظعتيح نوبل 7
 لما ال عقيتحا ةدادا حيد ءترقلاووتو فاشل سفمل اد اتخا زاجل الاد دقي 6 كش : 2 7 1 0 4 ل ا
 هي الادزب رقد ةدايحلاوبراهدلامالسلا يلع ل اق ؤما رابع نيو كس ىواص»» ١ كرعبأم ةنيرقب هاياو بحار كل بيسي فود 4 :لاوداممنونيؤال سائلا

 000 اهنعتلا ىغنر سابعا نكي لو ريلطرس ا لع [ 6 ن يس ديلو هكس كعلاروءاذل ارو يس ابحر دلل راع لل سفلي ورمل تعا د دصو ايكيا ىضر هربا نحو لو يلع رشا 5 0. | 2ر .ءلإ ٠ م١ يت 317 1 لا

 . 1و لول لش كرادسإب لع قولوا ةدابعلا ةراساب 3 3
 ملاوفا هب رم ةدابحم اولرشسم نا لس قيملا) لاذ ناك اعت تددقرو اب ىلع والا لم 8 2.
 «٠ ما ىلا ىكاواتسا _ ” هل 1 را )14:5. عود طال” 0 1 2١ 7 7 . مو
 ا م. مي درويموبا ]و هّللا0ْنِق بال سك سن 3/2 ةونل هنلا ميئررصبب

 وو 2 ١

 انما 00 ابق عم نال نانو لذي 2200و قاف نوفل هلا لما قست هلل

 0 و يطول, وسط ىلا اوس
 00 ا يي هس ع است ا يوب
 اكرر نست كاح» اق ريض رممرتفزوداد مت نسرغعن | ١.١ نوب ربحت ن كلت نيرا لبعأ نأ تيل: إلك 0 نيزعلا ترون دما لشلا نم نبل

 ووعسلا ولا" ءاضخ الإ ىساره ةرفسلا ىداب مارا ىصتشاقلل شثميح ري وصن نص 2 5-57 2 7 ا 5 3 017 درت 3
 0 7 تميل ىلء اجامل ونل نود( ا اا 0 هلع |بيلماسأ نا ترضأو نت نري سل (لئالد ىف نودن#

 0 0 ها ويش أوي دك ناجل ةنسزل هلق نكيكتوق لاينر 2الافط 35 - ايا[ د22 ةروخ ل مو , ؛ لالالع اواو شيا اباد ىددا لال تدايشا | يلو يك يلزم دول نو موفطت نا نوم داركيب قل بانر /'ورموبو : 1 ُ درس 2 1 95 : 1 5 - ١
 درا نو, و ءادخلا عفطنلا لع نا رابتع اي ورب 6 يف مالكلا ءاقبا سو فاضم 0 00 0 ْ 7 ١

 فذعانمنإى ازا يطري لس لاسنال ا انضلغد قل ورلوق ىف نونسولا ةروس 2 0 : درج ل اساسا بترا فا لع ظلي ل هلع يدا باتل | دلو شيعتلكب ك] : )عق جوزيشتلاو ضال بى نمو وبن طم[ هرسن و نيا
 لو رصخت ع لوااماالافطر قعلوقو | نى راعلا ملتح أو ضل | نيترو ضقاذأو تيفو ٍِر اف نونبئتف ريتال 0 نو 7 م اًواد و مسح

 م وم لول قو ف لاماف ل و !نلاعالفط نافاس اصو لاما رم 4 59 هل 5 ه2 نا 1 2006 اة ( سا مع و _- 0

 11 رلةرلا لعمق لفطل ذل نال ع ةدامالا بقعر جوى ناريرقمب رولا 6 نوف دلوع ئشداجياداراأر

 تي نودي نيل كلتا روكنملا لوقل وع وث ىف
 ١س حد عب ايش اخ ادد سا 1 مل هلك ىداص »اورج نزلا | ا 7727 7 هك كد

 00 ا م توثرصب فيكن |نارفلا هل ْ
 عم سبي فشلا ىالافطر حلو عل. »نا يبلا حرور ىف ا زلم ءاوع| دل زتسس | | 7 د2 0 مب ١35 _ تأ قاس اكل اب اوي نك ل 14 دلع

 الا اب مقلق لص /لازطالاىا ا عضوم فوض يروم دعبلاّد يحتل ”ةانلسالاناسرأ| 0 اياك كني نامي
 را دلع ىلع ةفوطح يلحس الاى مسالم ضليت وق هنت «فدذسب | يل تلالا لع نط عش ]سلسل واذا ىنعمذا منو نإ ف للعدل ذ] مهتزكي ةيوقع سر

 ةرداصتلا لى نالا نس مقتاوب للعلا واوشيعتل وقي عداشلا( دق ةددقم | 7 2 6 1 ْ

 ما فذ لو هلط لما نمل: ليد اان الاذاندم |. دز دجى بيج اذه ن دينو 6 نوبت راحوا ماسساف ىل نزع يأ سداؤ ايل
 هس | ماللا روم لعمل ررقيرقوروقم 97 ةررقل م ماهر 8 - - : 9 8 رج 1 .: ا :

 تامل !لوقلا فصول دارال بتولي لا ولت ىو : /و عم هللا نود نم تل ياني مبلل نودلق 0نورعضاتلا
 ءااؤإ عمال ب وريم ويثهداجيادي ماه اق ىض اهبارادإ اذاف اذل/ى ا الإ لكى ا 2 2 > :

 رو د وابيادارإاذاف عملا ووابلا ةعرسس نك ديان راذملا لوقلا لوري عن
 لبسة دع عيبتالودلا'لارعتسإ لف قوتر غ م وددت وب ةدارالا قلل بقع اير

 طمني نوال وقل دوق سلا درو ل لوقا قسم ىرلو هلل 07 / 5 , 9 1
 لوصول مال دب لو نا جوا ريض وكم الوز نزذلا لق لش ىواص ل قالا ذب هرجوين هداجياديري اماف ىداجياراراا اف ألا خلا ىضتشرفملا مالكقالاو ىى ع ف قو ترين ساهل سدو ىتراييادارا ىلا ىنحم اقداحيلا

 لست" تاو مسيسف ذا فلا لوو نورتي ف وسف وق نم لعاب و أ دسبم ىولي ناز وكيد ديت ق بس عون اتسم لج وراعب فوض وتكرم الا و زب قطو مذلا ىف ابوصصمو| فوزج ًادتبمربنوااتفواءلانايبوا لبق

 ! انكريعايبايوطقم ئقيتن ىل اوت تار 4 الل عبق سمار ومالا, االااذا حما نلاباوجاريرقثو سما موصا لق شوف ىنعا للا ذاو لايقتسالل فوس نا وهو ويغيب حرر صردق/ل وسل باجل ةداشا نعبد رل علال
 اان راح ااا ريحا ميج يال ف هلسش دلال" لساطسلاب ىاابب دربي ىا لور اش ا ريلاو فوذح اد سمملا ىلادئاعلا و نوبجدلو عليكك" لابتتسا) لكي ؤعلاو ىنشارلا لك يزين

 > اوبرا عر وقو لا قت ننام ايريبسمتلا "لب كمل ف لس. ::دانل ا دوق ناو يلع, اب لاق نادر قب حسا رع يسم ارت ارب لااا مهمل نورس انا ىف مكل قرع اظر يالا لحي ديو هانعم قم دان مات لي



 نيطاون وكل ما مويلا املا مو اهجانيشسدبعن نكمل انااا بت ب ىا يشمل بق رم وعدت نك لب دوعسلاوب لاق اذلاو نييلاعلا بر ىلع معلا و باسحأ اتم ىف ريب عطا بو هاا ا
 نلورتمالللوا قازب,نااسيغم لب ماو عدت نم ل. يئاعتددقى ا لوقلا ذب لع ادلعم ىداصلا لاقو عمم طاب تناك انصالا م دايك فازت اوي لبرغصل ةدارعا اا زب سب عرار يلو ووزير 24 1000 اسيل اورلاطعتول قرت [ عرفت تلا رز سالو 0 0 ا ظ

 مزيبصحشا لود سال ددسعناو ما قامت لو فلافل ف يلا لا لاقيامب اوت طح ا مل هو 5 0 ادابيرل م اًنصالا ةدايع, نم
 ظ 0 سي ريفا ل. م47 ا ا نق ال طلاس نال اي شاد 525559 55 ري ا اس هد داش كام : ش ءءانلرعا ونص م نوري و رخام . باجة نوددا 1

 هل ل 0 ريدم و ع| فوود 12 وعزم ضم ووعد ّ ار لل يسر الاب 7 9 تل 1 مس مهاامهتدابعاوركتا يس لبق نماوعرت نان لب مهازالفادعاو اوصال 2 9 5 29 2 787 رادع بس نا نم ب و” كلارعو لارض أو

 راعي ضال في نورقن امر بازءلاةلذأاضيرط لابو منيل هلال عي نيبنكلا لاكن دطخا/ لل ل فابن لامن 0 - ل ا 2 1 عننا لوا لوقو قيلحس اى ااعرشلا حدو لل وق د ةدئازلاا مومو ريف كد اركذي >/كالض/لنمىا َكِإَنْئآهدوقدىل هةَكجبصحول اود نَنولبَموكَنلأق توضحا 0
 بنت من2 رة: 213 مرن بووتاسفا | تر سلو ورعرلأ ل 002223522777 حا ا 7727779 اي مال لالا ب , 0 دب راصتتالا يدش ىف ل هو بإتعلا شما ةرذآلا ىف ميزع لضباط تدلع ا هوس كاطع طسطملا | ل . 07 2 2 0 داضيباىف ل ثسو لازد ل وعل حراشلا دم ف وزو كسرت بادو سائر ون ناهس 27 ضبا نمر د2 ارت راو تاب يق ب ول وللا بدا لاش أ ظ يف كرش وسو هر لام هو 0 داصضا/ طرشلا ل د وحر ابن يدلومو لونلاو اءاهب ورسلاب يدل م انم ناين ج11 للا نست وو كامو دعبل اعاد اذا نقلا سرد ب
 يعصف نبق نس نازوطقف ذوطصا كم موكا ح بزعل دشا ل

 و ليوم اذبنمىنذالا براون نول ةأمث ثعب لأعت هن ايون 12ص صقل لو را ا ء * ول 2 ثوان هدأ 3 يس ووو 2 وول وحد سو نأرقلا ىف مد ابخ ؛
 تعودي مهذب اقلب فونتو ساراس نمون فال را | حوت لهنا وع بروس الاف هس رد
 7 تا ْ 5 2 : ا لب 1 : الا ريم حرورلا»«رشمو ينال نوط اكاد هرد قع ابا عبزكم ل سرلا نيب ئضشاذكلا ىلع ا نحل للوزنب ولاا آساذأ 11111 00 0

 !دووزع ل! لاودلا تياقاد يأ هر 1 * بل اؤ نفسلا أ لا لعوربلا ف ىواضءاسالا طيس 0 7 ماا ا يأ لو 22 7 7 11 ٠ : .اولاف تميت رقى درادب وه ديسير ذاب الاماب ىف اي نلا عينتشسسلل اق ةلبلالالاق از ممر ص جحا 11و وصل ا وربولا لسنلاو للا نم دا 5 و نأ أآ أ 7 274 ا ١ 7 ؛قاعلاب ملا كابالا حاب قالا مي دصا# نأل او ماتم يق فلو 0نو نايا نداورنباوهاظلاو :صاخأنه لألم 0 لسيد 2-7 ل ١ رس لس مينغ شع تسمو ةلامخ الئ بل: نر افلا ورش 2 لعج نه ك] لبق قو لكف نورس نيعشؤرسانل نارسخلاو ءاضلارظٌيا 3 0 ا 2 1000
 1 2 ب : ربرططو هءاضكى ا شيام اياذ اذ ل وق

 . الر, 0

 7 04 0 ٠ 9. ا ٠ 00 277777 ا 2و - . ا ةناروز أ ١ 1 00 هر ن1 ناز باع ناوي يبس !هتينانرز شا اريكرتو وزمارفتسا األ هلك« ا دل تلا كا ١ عا د 7977 2 . 1 و ا لب يا جفلا ع أو الكلس لا" | بافعلا للوزن | نورثخت

 01 ًًمقوصق مم عنضْل يآ وو لسة اونا حهلبق نم 0 ظ

 لسا ىآتتاديرافكلاو ايت دزماطلا دازجل اينجل ماسر و ١
 اراب ب ازعلاو نوير سيرا: 92 لقاح نيكتم ضو دزه نتا ١ ل ا ال لال ل اكذب مو نانا ان
 مامي عقم كيرلي رشم هيأت رف ةلحول دما نعادشو نس بكب لالا فز قا اضل ارب لعلام لل ىراغا م2 م م 0 ل 27 . 5 1722 00 2 * - 01 0 8 , وب ىذلا
 ' خلا ناو وزو دفادؤررلا اريل للك داص مايا 12 رس هللوسل هيأ وسمت - و ثالث :يكم ]صف جوس كل لبق تقو لكى نوئسأخت . باى نبدي درا هما ال دز ناسا ظ يتجانس ازا حا يلو . و 17 | شا تانآوتا لوس ضي ةويروفا سالم هلل ىداص  مهورح م ”ورفكلا كر هرديت بزعل للوزتتقو نا ميال (عفننال نا اك 701 ا صل نار 1 1 ١ |١ : 9 مصب نئافس تيم حرم اتا عيساشسملا م فلفل نيد واسم عما قو . |ممالاىف ةوأَبِحَ لسلق ىلا ظفلز نقم لعفب ل صملا)ءبصن وذل دَسا انسب ودم ب للسلام ايلعتارل)وراضل لس رلل ن2 6737 37 ا تتقن : . 2 و . لولب ل9 د عيضيعب لسد ةيادتبا نو امجالااذلإ لم اسس اوبل شل لوقو
 حررسسملو هلل ىداص»» ىرام ا مايفتس اوؤئااوريسس و: ار دّينسلا يلع

 هي ترو |نماؤامابو تانيبلاب اوروسا لاق 00 بو ازرتسا
 ْ 0 ا 1 0 و
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 مزح فلاب نعت سل ومكر عاو دواج قالا دال يحل 2ارورمكتدأعا طر 0 ل نمثل ا سا ل 00 0 ءالفناع ِِت 9 راشسلا مدسصربع انو باسعا ف قومي وار ارادسلا ى ا لق و هر ىلا ازلا
 اربخلاو ل ديلا عيكترب مقسم :ىِنْل ان لري اتسم ذو0تولمه يارا | ةددقلاد . نعت ثا داو لاق ا داس ةيفيلى هارت 3 ب رز | | هست لو الشم ىداصإ» مدقف لا مدقلا لاكن ولي م اموزالاو عرامشالا نوكأ تسارع ننظرجلو تعبلاباو وتو كنده عر اصب ) 1 4 ل رنا ولاد شلل لطادكتس
 نإ يوب ت6 : اند اهادا مورا هع م : 7 1 .: جو "2 ديب : ءاسضتع الات. قلي اعت د ااربن ان فرعيا ىلع ل رار ري ايست ف نطنلاو
 2 ما دوو ووو يو طول | تاراشوتارارالا ب لتد ناشالا لذ نءلارعالا كل ددص قى دت ل اوت
 نم رف انيبسأ دقو نييضرملا0 نيرتعملا نهارك ىذل اىاهتعل اويلطاولت تسلا ...|!زرلا مردولمو ملوث هلحل لبت» ثودع ىلاوحا تاريخ بشي ماع لاقيلاك

 ل وع 5 «لوقب دحلان د ةلادو تاوهشلا عاتاويندلاا نيتك بل را اولا ا ا ل عي : 5 رول |رصرصتخر ءلح ا. دار ا ليو صف طغى ىف عرداوكا

 اوني شنيطايشلا| 0 كلاس با وشد
 تم 21 وا داوستف جركلا مرسم درانر 7 6 0م 1 اجل هلش ىواص»» لوال»ب قالا وانزل نايت لطي دشلا ميركل ابن لاذ

 8 031 /بازعلا ايس زم ب 7 ا 7 مو 0-1 : ا ٍ 0 دو يعش لمولاةاورعوك زنا نضل و سرب ا

 | 000-0 يرو وج 0 وال ربو ل وث نا وصل ناش ددسن ى لات ا ةدمش بي كسي وبول نلف نفل وعيددوغعاسغل اها ريفا تل ناقل نبل وعمللالا ير هان ل ا

 19016 ِللاوسميوجمو ريس لعاو مل نْبَيلنعالءلو حا ف ىلاعن كلن للا ةرقلا نع سا 0 1
 1 ا هع 2 7 تا ا ل
 0 /ويقحنل الع ءارجلاءوساو نيرشلا بازعلا ىاكِلذ ءارجولا ىام ن 1 رسب ىذلا/ل وتو ساعت رنا مالك سموز لسمو دولا ملل رن لي
 املك يمنا حب وم س١ رعق ومر وأ لبطل "سا مالكم الكلاب رعب ىدلا لشن ىا
 تنكل اقووعسم نبا كور بيطخرلارعإ سئ تاي اور داريا ان لأ هلك

 مر يشأ علو نايشسرفدا ىف ايقنت فل مالا ل صرو وعلل ار اسما ارتس
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 و مترا لوزعشلاب نكولادبحلا نورا سكاف حنو نسوايسق يللا نا لك هلق بيش يا نوعتس تكس اتش نم سلس لرب تبن اب : , 8 5 آ 9 2ع عب رخال ى اقف لون ام عميرشلا نورنا مدع لاف ولف قف لبث نوطب
 و انزع آلا ىف ناب بيج اوربصلا ديلا ف يكف وااوربسم/ ىوامرانلا نإ تدق إ ماا وربمعي نافل وق لسالى ءاصا» ل اعف ادا تافصوأ تاذ لاصقن سناب نشا جيرشا وى ىربع ظن انإ ثيمدحا قطعا و ناحالا
 اضيدل و هلله حردر ايف مك اماعنرج دوب ىلا عروجرلاوبو ىتخلااوبلطل ل و لكى واصا”ى الا, سدع عب م ىيلربصلا لإ ىوشصرانلا تن اكأزا ثالرب لعل اللا فمان اورإ ىوثمر انلاق اوربصيلالو اا اوربي نافري رول
 يالا مس طسواو لوز هس انما ارررتت سياف ! ام روس | ءا جوا 7 ارغعاد اج عل ا لو ةلتسم "ل هوخللاكومو / و حرررصل لانكا رش 2 نيف خلا بالورق دعك لمت» مل اسضيقو لوقب انسريبسم د نبسايف ور فل ين ا دسعبلا لا مفك, ضرع افدلوق و[ » قايسس | لسا عوج وزو وريكللسارم نس/ وجد ىداقلا 2 2



 . .1لاب5

 رسب ومب نإ عرسو ورهغر غل اراد هيف مجد ادتم ىروبي نإ عرش راسسلا ذر يدل يصل ال حرت نول ل دبسملا لولع عل دبلا لاي درو دازرجورمال دب نوب نا حشو اهب ارعا فر سوادصاازن ايي فطعرل وق
 انماقاسسيل عت ُّق اهنل وى عى داضيبلا ف وداسسلا ىف ل وق لس كراس 7” بتدعلرارلإ ق عن تااورورسارادرارلاهذب ىف كل رمال لثا ارادايبسفن ىقراثلاتارلكا ايار 6م ةط ىداص» فوزخ أر عرب
 سوس ا و يشم دع ىلا سكات لق سام بوم كش كال الاد بأ كمل ل ويد دعا او نايبلا عرور ف اذلب ايهم اراقتن هس

 ىدلامدإ| ىلإ لءافو رس | اه زع و سانا و هلجبا رارورمض

 ماؤه دل نسا ليات ةنس مق زب لقلوب ضر ا
 نعي انكوم دا انرولق خت زم اب اذعدشس | نانوكيف قيتحام انمارق) تحت ش

 ه0 ل ل ع ام من 89 ه0 دعما
 00 00 ظ

 اراواو بوب بافامصسح اس انبداولاق عشاو نوف اكلاريسمو نايبرتا نائل دع
 تاز ملانولعق نايانطاب وار م اظىااوماسقتسا م وق هكثم ىداضا» ميغ امو لاقنثاالتاق اواخر كل ةرعونر علا ازعل نآيب ف طع راي اداوأيلا دباو ةينأثلا

 نيل نوحي نارقل نيا ا99ميدقر| لعب لصمل ا لكبوصنم )رجم 25 7 3 أ ىازا”ىلا رة ص نر مراتب ىف دزعاعتو# «« نهار للا 5
 لسقلاورفكلا] نس ليما سيلا ىلا نان اة

 نا ةماقتسالا باطخما رمل ات ايل ىلا تالذ لك وم ادو تايرنل اوبتما

 الث”

 هذب تان سبير ليج لعشلا ناز عرورنتالو ىبئاورهالا ب قست

 وو + 1 .٠ ٠ ب م2 . 1 2

 انبراوأفَنيْنَن!لنمابانعرشاى اح نيلعسلالا ناني انلا ىفانوا لقا تحج

 عم خر در ادثخعو ا ى) توملاددح و حل ىداص»» ند صلا ريف اف تل
 عفدي و ماددص ررضملابم يما لارتالا نبل ييسستلاف ربتايع يف اربقلا

 4 ْش |
 ناتو دنع و لملا ملل لزاتيدارلع بججوأ يم ةريغليحوتلا ىلع اومأقئسا هلل

 ٍ ا هما لج 01 ا
 ايف .رحخرلو لها نت فلج ْ اوزحتالو ؟لعبابو توملانماوف امال نأب ىا

 4 فولو رفطلرغالم لوا دايم كاع

 ل )خل

 بضل وصح ا عفان تاوق نسمع وقول ني ميرزا هور عّق وتل ناسا لا
 وانتا كلل كراس” هوقوزترل 0 ساشلا نا ينعلا

 نوح لتأماق )لو ماسفن وتس اءاهدذ ىو ةنجلاواخ د ىتحارهيفوكعم نوكلىا هةر قاف ةاطح األ ورحل نو الدال هدر 2كيلو ا 1 7 1 ا 1 5 رق 7 927 فلو نافل 72 92,
 افك جلو ِِر 3_7 ٍ 0

 رثولولي نا لبو مبالومو نسيت | ىو وم ورشا مالك مازب نولي نإ لكي عا
 0 ايسر اتا عماو كلم
 ةييسنلا زن مام وكل ةدييسفم وعن اع اصول الزن لوف هلل ىداسسما» نجلا
 هما كالايييىذلا يزلاد7ءل لزتلا اف فيلل ل دل اكدوجالا م اظنغ نس رطبا
 الدج ولست ىلا ال ردن فص قاف وزب قلعت زوما يردون مل أ هلع ل
 رارقتسم الا سسك ى فما ب قلعت. قلعت ولا ويشتد وف ب, م رنوبظن سس

 نام تلازن ليسا لق نستذ نمو لوف هلكت دف يو كقتسما لا ١ هر
 قابس ىلا نك ردا ىنإل فاصوالا أك تى ذ او دال رعفيل/[لوسر يل لحال ى ا نسح !نمهو هثلا ىا ١ روع رسال قم

 هساامجبت و ىييرتارلاو رص الاكل ف ريعوتلاب ثا ى كوك دلا بش مانا 22-7

 0 ا 1 ل امل سملا نم 2] لاق قاحياص لج ليجيونلأبو "ا
 : جت | لاذ رسال اع + دكر دل لذ تعبد - ٠ 3 مع دينا 5 تهد: مأ عام بل "لن 4م
 وريش 0 لي ضاوط لال د با و ,ىاُققلآيتئيسلا4 عفدإض عبو ًاهضعب نالأمهتارئزو دكت 4

 2 312205 يسر مسح سل سدد " راواب مالعالاب ثلا ىلاوئدب نصر ينمو عقترتحا لبا عيفوصلا نبارصا 757 22702 6 يا . ا [سد 2277+ -
 لاسم فويس عفئاطلازتا) فيتا فصمما يلدوتل ايش ميلان ١ ١ ىو كإذ َءفاذا تبع ىف بيرقلاق صل اكءكولعريصين ىاوريج لو و

 ل الإ نسحاىهىتلا ةاصخلا لؤي ىو رو ءيبشنل وع فرظاذاوربخلا هناكوأ تم
 ةسئازلام ىف ةيطرشلا نإ نونمأذ دا فام 0يظَح باو اخو 2 لا قليأيو هاقراص و ٠ ٠ ٠ و هع 5 :
 د 1 : ش 31 : 1 77
 بلاي / فراري ارم هري و :ا صخلا نعك رصين ا ىا مرني نكن

 ياي ا ٠ 7 7 5 .٠ ل سوا ا.
 نمو لعفلاب ميل )وقل ميهتلاوَو كَن] كنع فلي ىا فون رمال اراد طرشلا باج
 قة ىزيلاولجسسا ورعد نسال نجع سجال كمقلاو سمور او ليلي

 مم م 79 75 20 8) 3 7 9 95 ١

 كيدي عرس دوجسلا نع اوربت انتو هَ 0701 عيزالادأيأل
 ىرشألل ا تب نثو نواس نومي مهوب 7 نولصي نوحببست كيال ىا

 تلعو تذل يرو تلرخ تراها ءاملا العند وف تاردإل سلي ةعْشاْخ ضل
 دول لكلا ن منول نيران كبير شلع لعدن[ ىلوملا قت ا هايح قيلت
 نإ ساتملا نغني نم مك زأجنغ دريل نفخ ال بيزكتلاب نآرقل ديس
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 ىوتسنالورلوق هل ف ى اص" فلذ لبو رس رم  ىلإي قترمفلاط همم رنتيا) نك
 ل

 يلدا و صشما لوسرل افرك ل وزع بدلا ني هدبعلا ىز يداها لامحعالا سام
 آ انةيزعةيناثلاالو ناحالاب مرداس ةلباقمد نشأ ياذا لئربسعلا فلو
 نايبؤأ ىذلا اف لوقو ينس عرقا سك يف انيس خلا قلاب عذرا لوقو ىفنلا
 وو يسحب وار اذ سبت ايمرجىف لوث هلاك ووعسلا ب٠٠" يروم املا عدلا يمنا
 تايسلا )ضمن قوفاريضعب نالارسغنا ىف تانسحأ ىوتستا) ىا سجاد يئيسلا
 . | ىلع واهنمل كت اير جاو ارضي نال لوقف ضي رماد زو دش اييطجن نال كلذك
 ايلى ست) ىب قلاب عدا لق نيديجنو مد نئوسفملا يلق صأ ذي ةدل مال سوما
 كالا وراها ىف عييسلاو اسك ءاصنا ىوتسن) ىاروعسلا ىلإ يف ىلاقو لجيل
 تلعن ازإكنإ ىازؤلاف يدب ىذلا| ذاق ملوث هلكس ١» قا ءيكاتل د يزم ير اثلا الو
 اذا ملوق ةلشن كرام" كلة افاصمرجكا ىلولا لشق اشملا كوع بلقلا فلذ

 هكر ا

 اءادماربعلا لباالا ىاطوربسص عييزلالارلوث ناسحالاب ةداسالا علباقم يب لا
 ال بشك البل هل
 انلينالفروو ندر دكت ىبابت عر زن مل هليلم لبأو بسلا و ضنا لاو نس
 سم ا ورابنلاو ليثاوا ماي لل ير ميسم نقلل و طسلس عر اص
 عير الاسإألالوق هطلت كياسس» ثاانالدا ىلا كحل السعار اراد
 و سل ااوربع م قل كورا عيرالا لو هلكت ةيرمتلاو سمن ادرابلاو ليلا ىو

 طوق لارين ازيزللاراسزلاو ل ا اورسيلل مما عم ةدبدالل لرسسسصت نأ ورقلا
 مايقال قا ضارعإلا لس نونا لاول افقد ادن نكتار ظ

 ا لل كار لس اواو داب اا ظ
 ىلارريالف ةالصلا عمزالاهتبتر البلام صوص فئاط ل مالكلا نام اب 1 1

 للزولا عروش اه تاال سبي مل و هلم ١ ت دايت رشم نونا لول مسيار درلسملا لو لال لمتا» همسيسكوا قلاب لور نمل كدنمدخملا ضل اؤسشممال ةدابعلا قرافيل ىمم كاملا نحنا لاسنتي
 رهقلا بناج ىف ءالرجامتسمو ف ار خالو لم لطم لضتلا ىللداسحمألا دعا نسلق سلتا ناسك دا :أرواولمعلاوبرابر ل9 تدلعو ترف ملوث هل نيلا#أ ابيف تابنا طم تناكاذا ضرالا لاي عتسساف
 الل رو د"" ةماَتنتسمالا كك نولايسيى ا لقال ىلا نتا نئثفاغ الاب فعل ص أت

 ْط



 ردو عل 100101001 1 | 0 اعلا ري 2غ له ولا هدايغ ادت ظا عموما قلم نيم | نق وتايألا نيشنملا نلاوداشملا ىف نويل تالا ىف ودود نإ ىلكي يتلا رم ضخلا ورمي تلا نعم فتم لاو يضرك باف دافوس اب حرصت درع لا دعو دنبما لتي نسما لاقي نار اظلم داك ااسسم ىلا ورمرما هلو لس أ
 منا كا عزب ال اش دلع نوال سس ودول نا مز ليف سس دما لش موت لدسبملا ىلع محلا لوا نيذلا نهى ينال نيذلا ىلا ىلا فسلا سلا مالكل اسس مدقتا هد ةسمدس ىلاسكلا لاقو ندودناسعسوا ن اوللمصو| ىلول زعم
 سسصيؤاملوق هلتس ىدداص# ىلاضسملا ميدل زيزعلار سيل نا حت ريف وما لكامل خب ام هسا لاذ برين حيض ف حل عرا» كلبك لس ليدق الا باسل فك لاي زاب اورفكن رذلا ناد ريد لاشي ف وذم | هئاعلا لاقي قربا سس ان رهط يتايالركذلا ب اورفك يذلا نا هريدقت يخول سر قريضلا صاضوعىلا اوكا نم نلاونم اا دب نلاونل ساو ل طارلا ايميل وريدقت ف وزفداعلاو ل طابا, يتراللق
 واورفي نا عيطنتسا) ناطيشلاو ب ةداستل اقول اقم رفا ذك هرجبالد بزل باب
 2 ْ مست اح هل 117ا كقط هه كرها 2 رس سس نو ارزق سلو وقف ضوشم شنو فل فدصلا مالى و ىد اصلا لاق كام صعق

 يي 5 صصص لاسقيا.يواضيبلا ىف هدوعسلاولا - نيك شملا د يزا سييصملا لعل يلعشلا لكم
 20 44 انامل ديد صم ميد امنوا اي نرمم| |راضم / لاا لخمالا ىا لبق سلسل لد قالا ى وق افكت كلو قي اى اك

 الدري ني نيب نوما م ايزل عي 0و عيل هن عزا تارت نارا لأر | | تيااكتي صاع ا ى؟لوقلادوعدا لت اخماد رل باقطد زد
 رايإلقرفغمو ذل كبر نا ملل اسقا,لخمإلا ثلا لل وقيا عملا نولي ناز كد وق

 اًمورماىف ملاذا ى 0 ني ليرات ندبالو نكي باركليقرسلى وليم هكا تسل
 رمز غمزة كي نيس لق رقاءلفمإا بيرك نه 2101.١ شن تر لل ةر با هم مادو
 حل هيداصفال فاران رجا ةكرلو لجو يزاول نايم 00 ورده

 21و21 نود نارا لجن نمتاقشق الغار رفاثم نالوا 0 و م ا
 ١ كف جد جو 2 ٠.5 2253732ن ع. ناسا م م عرش 00

 ١ اص ١١ هن ريو ممالك ف عرابشم الاب دارفا وو ىدالا نيث و انيج فلا للطد| عم ةهناشسلا
 ىدانلاوهىا ليون اكنانرنوداني كيلوا هنوم هيالف ئتحارلعو هوم مسلالذ لق يا سا ب

 لصلاة خو رولا بيل اىنوم اننا قلو هب ىداني ا رجيفيإاور ملال ديجيزأكم نما ..|انميحسفن يمارس ربنا درداذلفويبنل وف فاك روس قاد ناخم
 2 اهلا لا 5 ا ىضضز >> ١ مضر كتل اذا فشلا ند ودصصلا لاس ىاءافش ورملوق حللس نر »» باه هأو 1
 ىضؤن :يفلامولا قزلئللءازجلا ثأسلاريخأتب كبار تقرس مال ٌارقلاكبينكتلاو اااه ةقدوم ودون لونا
 7 ل وو 2 ا اس ا اك أ[ ص دو #1 نوئمو ان ذلاو ىداضيلا و نيك دال بخ ءاورتومامضرقدو قررت

 نم ةريرلا قوم 0 مو كلش لن نيب نكمل اىاةاٌمَو يفاوفلتخا[مفاينرلا ىف 0 / سعت كلذ و ىلا دب لوقلرقو لإ اذا رق
 78 1 5 2 : 5 2 هد 0 2 577207 مإ | دجال نوران دلو لو هلل جاد تايآلاسميري اهعمجداهنو ع امسي
 0ليبعلا درا مفنلع ةتءاساررؤف ىاد - ايدك |نمهو لمح هيف احيا 2 _ | نوعمب ال تي أرقلاب نيد اد نيم زد م
 اك 19 2007 كر م تاك سلا ا ١ ىف ٠١ ى . ه0 الطح أ هل كرامات داسالا اب ديس ناكس م تءايقلا ىف نوداشس ل يفو ءف اسما ر عيل
 روت م الع درو ب 1 أقمنا هلل نإ علوقإ ملط ىزبىأ| لح لو ع ماع بشن يي تسر يذ اكلاثاكا 4 ىءانسلاكاكا ل

 اصتنورجلاورابل اى بداشسا أل يشن لف لق هلك ىداشيما» لجالاريدقتو|

 أ تس 7 22 سر | لس .ه
 بازيلا ن ىبرهم حيت نشوبراونقيااوئلو مانصالا ن"ايندلا فلق نينولسي قادتنا عريس نإ تلق زيا ورقنل ب وسن ىا زاب خ رايكم بوضمب

 رشا ةَسَمنلوأريءو صلو لاملا هير لأسي لازال ى يك اعد نينا مرسلا لوق هلك ىداص»يدتف رجلان ىلا يدي لي يوي لاق تن

 :لا فال كيك همجأ يحد يالا ن وسام ةاق ىفو رمت نع جرو ةريغ ظ
 + | نملك ىارعفت وا سضنل عراصلا لاق ى رمت تسبرربخ وعزل ف وزو خب

 كسا اتيت دايئاروصتتبفيكفع مدع( كالو يسخن ل فرم داإ اقع

 +. | مع عم ابحاو ديجا ناكم نمد اني ملاح يفارو نرقلا نري رع او ظعاومل ا

 هت 21112 او 2 ا ا 553 رق 17 2 كا تاق ةسلدوا دارا لو لع راسم لال
 ىا"كنذااو اقنع سنام داني وبرد ىلع 1 ديلا مضتالو فا نيل ا

 0 ك0 ب ورا لاكأ "ه2 باغ رض داكيرذ ك|نابرهاش ىاةييفت نم مام نال كا نملع 2: ىا ملوث ةلشثم خرم مار بسانملا صامتالاريفيلو مالكا ير كك 23583757723837 ١ 7 2 2064و نك ع 5 م 4 .ٍ 4
 تا نيلوعفملا رسم ترس ىفنلا امج ليشو لمحل نتقاعمزيعضولا فوغ ١ ري ينل ارا
 كتداوأ ن انف بم زري يمر املا دعا لول ا) ل وقي ىف اقل شبا ناك ناسحاو ثم الصف

 نق ذأ مقهلنيإو نيرفاولا فارعبادوانطووللا هجر ت0 طوق سويف شلاورغفلاا ٠ بل لي را 27 ا اك ءلج ذاع مسام كعك نأ ةرثنملوق هن عردد»» شالا لجل لذا رهيدسسا لاقي ةمايقلا لس اذا ةعاسلا
 نظام ولماوا لآنه نوعي ةثَسم هاب وارش ارد لب نضره ع ىع ردات. فب ولدت اعرب ريشا مدا ميكر ذاك دامو

 ا ا جأ 002 "1012011 ” ممر مان لل دوغ الذل ىاكرس كما ملول السلس "دوما
 0 لاتشم 7 طبيا ب نيل وتس هنجلاىا سلا ارنع ل نا لإ تعجن مش نيو سيو َتَعاَسلا

 0 . رو 7-2 انادريالق هرلع مر الك وفن نمر ع ذا نال لطابلا ةداهبغلا للجد شنالانا ىألا
 مرسم ال نيلعفلا لمااللاوديرش 0ظي بانع ني مامقيِلن داو عامياورن ا

 آ مرح اخالاداري هاو نم ةيافسافل ريغ لق ق بانر املا غنا
 مو هلل تاب كي ذأ اول اقوا رسب اذ بمول لغ | لراس م ابل اعت#مع
 رب اشبلرعانمانتاءدادسعم ليد لااا رام هور احبس ن اب باضس ملا
 | ا ظ تسل, نقف امنا موا دمي مانع بهسا ءايضملا ل اقوج لد انع اراض ل

 وسمك ررس نضل ىف ىز ىفنلا ةلمتو ل قو اظفللا ىل ىلإ نع وتفاطحاغب عم اظغاررا# علل طسسو اونو كي أ و لل اعلل سا قل لوقو صم اوديسبش منسم اهبو نعل ىف لو وابو و ىاىنلاو رل ف
 واذا بلاغ ف صوب سنه#”ف صواب نال فاكلا نانا! نسوا فاد نا فئادوش كل وم اهلاي ىاشالا ماسيئالمل وأ هلعال لم ربرظ كال سل ى دعت ناذ نا ذاف تسلا شسلاو ف اشسلاو نقل اشسلاو لالا س١ نيلوعفملا ْ

 ىف سايملار اناوسسيظ لنا طونقلاو تصادر ميسا تحارزا تسب لب أريودسور أ يسسيافلا بألا حو طوق س ويفر و هلك تود ا#ب عر حسو اكلا مالا ىف تسال سلا عن اس ايسلا كام
 بارجم و طرشم ٌئَيجا ىرل فذ او ل ىف ةروكدملا ةدعاسقلا قكورسرسقلا با عرسل ف وزومايشملا بازجو |باوجاربإلا نرلوقيل ل عادل بيطخ رب بلقلا ءفص رم ايلاوقرج اتلا لاوتالادمجولا
 >/ نلاسلا» ناتسالا مستو نايب لتلك )رسسفملا لوقف ىلمثلولا لصتو ىتص اب سا قاضطتسالل ماللا ىلا ذب ل وق هلم لقرب تيرخا



 أ اك

 هان 21د نير ل بيب يلوا قل وف كلنا نيم ارضا ٠ . كول 5 2 2  7١ركل 2 7 2835

 2 ل - 7-00 ا 2 ا عر 7 31

 نسال م لقمكنيب لصغي :يقلاموب ول لإ دودرمأ لق كيغو ني رلا روت نعي

 هل ىاّقزمإلا ميد قلق و فلالا نع ةرخم ةزمبلات لاق ن زوي بناجر انو ملوث «التس كرادم» هش ك ضرع او رعنم ىضرعنلا سعب ريرعنس ا باصااذا ناشلالا نايفط مرخإبيرضصا دب رف ضرع اشهار ىلع ضنا ذا ءل يقل
 نم كاش بز ناذإ لتمر وق هلم كا»رؤ صو بنج دعب كيم بلا يدعتب اصف ىلانلا نمورعب لالا ىف ى ان يشابه فرع ى ار فطع ن ونلا دست ىننلوق هس »لبو نب بتاببىارفطخيل قو نونلا نارين فلا
 ممشلاب روجر للا نك ةر ابو و ةيرعتللرابلاو عرصعلار رونتل لوق ىلا إبن عب لهدا ىاد لدار وث بلقلا لب ةزمبا لك فلالا يدقسوإمالا د انببج نلاوكذ نم | ةيادوربرصاع نبال ةرارف ىاةزمإلا يدعم هع تلو وقير يكتلا

 ةراعتسالاو ةريشملازجااذ نوب ضيل٠علا نا تنكسر اعخاال عسق رع امراعتسموبف كذا ءاهدلا ىف ضرعاو نالف ىلاطا لاقي ةثكلا يف ضعلاو لوطلا نظن بيرعلا نب ىل|ةداشم ركل وق درا دوذوبف ى هور ل ضيئ عوق
 ى ااذب عيدا لوق لش ىواسص»سب ىراحلا مانفتسالإ نبا ىلا فا ذي داش دس اذ. وكا ملوق فكس جرا» لوطب كيلتارف كلذ ضرع ناك ذاف لي دادتسمالا لوطا لوطلا و لأ ضعلا ل تمد ادتس الاب ف ضوير هاب داغدلا ريش عيدين
 قاانغاكن لا عمس قافألا ىلابنؤلل اعاد دق ل الد ةلمرافكى زم عشاو ءكسرافكى عدا هرييضلاانت 1[ حست سل وق هش« الضريزد طياعتو الاعراض تصل عيضوم لو صوملا عضضؤل ىداضيدبلا لد ديسناف اغيل وب لق
 لقال لامار بةنسمل و هس ىداص» مطاوع تل لقبول ىلا ل م مدريةيلا" كج

 ميتال ثمداوكأ نرسم | #لا يلع ىذلا مب ةيقأو الو تاي لاب داما نايسبسلا حرد د ىف !ٍ

 مس :وركشلاز عضوا سنجل نانا الع انهن اذك

 ل اعنا فلز لب تلصحدق تايآلا فلم ةادنا اهلا عم دس قم اررمعاو ْ

 لل ملا ملاوبق نال اول اك ايويش رول اهقئاقحى م افوقو ميدي زيد |ناءزفانامذ تايآل ككل
 فوزي لف ادوزمإلا ل ير يفك دا ملوق ةللس حردر٠»ريغصلا ملا ىلا وب سلا الإو

 هلع 00 4ك ُ 1 < ١

 ىداص ير اتلب معو قرصلاب لكك رد ةداس فكم دال وربتيمملا قدما ريو م لا دلعأو كيرييفلي وأب جلاب و ةرمهرفكى نوما عيف باقعلا تاسعا ةذعبلاب هلل
 كبديل كيرالا لقص ركل ياطويل هفااشساد ريد 6 جزا مف ة لوول 0 طبخت لكل أعنا تعبلا مهر اكن لطيفا نم كش هن 2 تالا (لدب بيد الدب امس دب ملول للس تا سددعس ل | ك١ 2١ ه0 مي يلا ل ريال ننال الل دمروا 0١ و لسكس اعتقل ئن عيا كينازلتدص ف هؤكرلهاو نيل د صيت 00 0 11 بيوم 2 ٠ 1 هلع دمع

 م, فلق كن زرت ا عملا رعاتز رات ادى لك ناالا لوف هله ىوهص فلا دئاقتعا ١ . ىو تت رق 232273 ا 7 و 1
 7 رواد 0 اي يرحل كلم ىفررعلاء اجل لع أذ هننا كليف نمير ل داو تيل نو اججالا كاذ
 ةدامعاوميزكرنمو ى إىل كر لوث لكل. ىواص» ميزاب رسفملا لاقاذلف ميناج كيرا بكلا ييظعلا _قلخ لعل علا وشو اليبعو ا قا يواكلم ضرالا أ مو جومسلا امل ص
 ص نر - 0 لوكا 7 _ 2 7 0

 نة نير رشتلاوب تلا ةءإق فوزونلاب فمي توتال لب

 افلغتو ل ىلاحت شن إرسيلاءوتيضارلا لزاونلاراثثأو يتسع يطب ف سراف ىلع م ورلا تبلطك

 لاقأكوت اعني نارقل او نكن | مدع ل قرين ضل اعدو نورت هما ذ] وقزمإلا تاز 30 | ءاار 2127173777 7 م( وك 2ص 972720821712

 (ماهفتسالا» كير كفي ملو فل هتتئا عمو ميرال كتان يدنا و هيلع ةفطاع واولاد

 موق علكسا» عرالطالا ىفخيووبشلا نمازب ىئد رو بسزكتسلاو ني دصتلا مبا ورز

 لع نسلق و موق هلك لك ثعبلاو نافكو ايف قادما :

 / ةوفلح لك قشنتو اوعاتلا
 هراتلا م دشن ىا «نريللداعادعورلا_ بروعة

 ىاضيبلاى ف ازكةداولل قراغرهو قب رغلاو قرشسلا فلام لئرورلخلاو حر فلا نم

 انفو انتل عيوب فالح قعد قب نيسان لال ون
 ميلعتلفرايو ناو فلي هربرت ف وز ل ومفلاو لغاولإ ىف ةدئادءاسلاو ى داما

 ١ ٠ ١ ١ 1 5 هلو 5

 مداح مير ااقل نك يترك ل ئانل ليمدلا نوما وربتتسناب ىرشسحب ماكل | ١ ١ فملث عيرالا تايالاوكلشماإل لقالا ةيكم ىروشلا قروسوهرفكب

 اهني لصغلاةرع|و هسا امج ليو نيس ادعو اضخلا از, لاذ لو ةروسلل ناسا ني

 | س2 و 1 : و
 ىف نمو نورفختسل محلل نسبا لهو | مل نو: ايلات نمطحملتولا

 مريلطتنا لسى كى رقلا نم قلعتّسلا حسام قافآلا ىف دب اج لاقد بيطخما ىف و هريمد
 ما الا تاون راطقا لو هلشس دب موي مي« لص دايو مكس عب ربسعلا ىل

 ْ .ىييقا١ 0 سا”أ7 كام ض5 2. -

 راوشنالا نارنلا و ناربزلا ن عضال ومسار اطفال بأ ديكس مال كانا ربمكنم مقوم
 5 0 - 2977 27 8 1 , 3 مو

 ةداببغ كبير لو يردك عد رز جتا عماو لكم لك لرب لعافلا لبد دصم ليوان نمل زنملا وحلا نارفل |ى نأمل يبي لح :ىكحبا عي ليو عنصلا فيطلب فنا قو
 نئاراسما آلا لش صدعاو ىدوملاورخآر رقت آلا درقرسفملااو ريبلسو كك كبد

 ميلعول ل مادا لوقنانئ ال ثعبلا مدسب ميول ىف زجر تكن ا لاقبال» ثمعبل وتساب . هلع دوج 100 اا يم ا الاا ديل ١ ه
 00 00 دمر( لسع (لثمىا كلر ةبودارتللعا هللا هّوسح قمح ويحملا متلو ةر[ن وس“

 بما فاكلا نإبىلإر يشيل اجيال كلذ ل شاى ءلوق هلم ىدانيع م ماو ا رئاس نطيل
 ةروسلالئداكا لشئ اداهيالا كلذ ل شسر اهي تول ىإ ف وورد صم ءؤ صد ىلع
 عراسلا طفل كذاناو ىتاملا ناءزلا يف كلب /نيذلا ىلا ىداذ نألا كيلا كول

 دقوإلا 0
 و ةوبنلاوريجوتلا هن البرومالا ير لكلا ىف ب ىوملا نا ةيباشمأ بوو كا قست وإ 7 ى سولو مووو
 لا شا لو هلك ىداص»» بتكندريفد كرقل لخمس دفئا نم ف تسب ٠.5 ليلا الك لعأ ومو ؤلطمل لضخ كليو ولعت

 و روسلا نمبر ين لغم كيلا قدادق ىلاعملا نم ةروسلاه زب سنمضناب نا ىنس| ١ 2 1 م 0
 بلل جبل نآرقلاوب اعلا هزيدركمّشلا نا قحلاو لسد ىلا نعالبت نيم هام | ياسو لهم ملوح نمو راما فور

 قانونا لق قللش لراد:» هدايعل مظل فطللاو غيبمريبلا نم ابي الة يوايسلا 539

 رهباسظو ةموتفم ا راطلا ير شثتى اديرنسلاو لوقو ءايلادعب ىاواتلاب لوقو ءايلادعب 1

 نالطقف الأب لب كل ذك يلو نيل نيتي زم نم جبرا تاوقلا نار عيذصأ ٠
 امبقيلال ةيتحخأ رايلاب واجي أرقي سمو نطفي ىف يبول زوجي ةيقوفلا داما داك أرق نم
 لكىاؤما ةرارقى و لوقو ةيقوفلا»اتلاةدارقى عى! نونلاب لوقف عيقوفلا داتنابالا نر

 ىلا قو ةدماو لك شنتى ا لوف علم لمص" :يعبس :ئارنلا و داى نينو إرقلا نإ
 اترك ىلا قوف لك اقشنا نم دارهلاو تاولسلا ىلا نبق نحملوق ىف يملا نا ىلا رديشسملايلت

 نو مبا طةسي نو ىلااذلب و تساؤل قف تسداسلاو تسداسلا قوف حبال اطتسن وب | ل
 لاك ا)ياو ريما دي نم خلا ميقوفلاب رييعسلا وادم لابجا رخو ضرار نست ضضالا | 6
 هوم ضر الاركذ مدت نيب ال لدا نيل شملا وراذللا قف يرينا وين نإ حمو يداصلا و

 رافخسسمم ال | دارملاف نينموملا نم ضنالا ىف ل اوعي ا نوزفختسيلو ملوث سم
 نم بلا رعجاو ىغرك ميدي نوبلطي ىالونمآن يذل نورفختسلو وق ىلا ع اذشلا
 مب ارا صك صحب ف علل لمش»» ىداضيبلاكرافللا لس ثنيحسس وكل كالا ىف

 يمال ربل بى ليل هلك ل يم يناهز ع بيضا ابطا ضدايظفامىا . ا د
 اني ةراملب اوعبم ناك اود اذم الا لعرهكاا ا وو سسل» لب او لب راما لإ. راسل ثدوعبم وبل ربت لكنا اسلوب سو ملل ل هليل ٠» كس عبو قرسستلا ما لبا كا ىرقلا ما ملوث هللا فراس »بس فن تنين مرم ا بيلا
 مل هلم فالس عراقبلا فرش اهئال د اسبتح م شسيحو لظرالا نال كذب تمس ايئاو فاما يدق مستقلا ما يفت كم ىلإ سا ل وث هل ىداص» رافت فولا تاز ىف نلخا نإ يرشبلل لكي ر كل تقول بز ىف نال
 رجس يلا مانصالا ميذا حت اذف بسلا نايببل ببسملا نايب نمىا لاتتمالل قال و هش ٠١ ليصفتل ضوعم لارين ةركسلاب ا وتسبال وبسم اودع ف رظلاوربخ ارتب نرسل وقد عم "٠ نأ اصوا فئاتسم يس بيرل
 ١ رفد مويلا بولقلاو سرفئلا تييو حئيملا بولقلاو سوفنلا هسا يلوم ا ىكومو جمل |تالواتملا د هريس ول | ىييدوبعم لعرالا و رامسلا لنصل ذد نسور سا ف 8 يود وث هل ىداص» د اسسلا ماد ىف
 مو هةلوصومداةيطرشسأ دج |. ه[ميسف يفلت. و ل وق كلسلم از اصوا سدس ١ توق تس وفنلا بال لجل اقوراتقسالاب سال تيد لب بى شا مصر ىتساولا لاسقو مادعالا و واسحيالا سيو ل لعوب و
 17 امتسبللاريخ.شدإ ىلا_طكد قد ارا نايس يك

 ارز يبل خلع صح ذيؤح هلال رز هلل درعا لص ١١
 12617 112 رلجلدورذ لغم"

 قمري كش بسلال انتقل علوا موو سالو ةتوانلا وو ل 45 ب ب شل يو يا [272
 ب اىلد قة مالسإل وفاز 2و لجاو م 4 و 7 ف

 27 و 2-3-2 سإ عر تدر .(را2 زر شال مط 7272-7
 ندر ومما هاب انعل مزيد بضْاَو 00 لاه نوف اك ارومِلظاو ميا

 و 2 2 ا 3 9 . 1 17 0 5 .٠

 لوا .ايلوازوذهتملارسل ىاراكدلا مهلا قتلا قلل ] ب نعت طقنموما َءاَيل وامانصالاىا
 اوكا موتفلتحلادو نرقص وهو ىومل كوم ةفطعلا درج اولا ينمو صايلاكا : اوه را , مم ج23 7 ع م العر 1 7 دو تلو 5

 _.رانملا لغتلاو نجا نك ليف ١



 عب فيكل اقلاع ب اوب ب يلغتلاب ل وق حالم ىواص»» لجسم زوخارلا لبا ىلا
 قعد انسكل ثا دخل س يار رثالكس ىداصا* ةيايد /ورنيل اقي نار ماظلا
 ربساني مكى ئلاذا اف سنين ىف ةخلابلارصق لعزل عفيلا)كلنم ماو ىف كت اذلا
 هلإ تالسملل خلا بدق قلك لب عرداخلا لس قفا لم وضتالا ديو ىلا سعب يظن ناك
 هدحاانب و ريلاشل ىا ةرئاز فاكلا رلوق هلع حرودا»ل لس نانسى هن طلا
 مسيسغمر ا) لاجرمو ىلاعت لشم |تدوبن مرد الار ماظن اوبو ردقم لاوس نك رجا

 ميلك مزياضياو ل ل الو الشمرل ىلا تسفر شم حرث ارل ىقنل نم لتس يتلا
 باتا اك ىاعترل لما تاغ نإ عمو ومو لشمل شمل ل شمل ناكا ذا ناز ضققانقلا
 مانا ىف رجالا لمس باوجيلا ابو ٌىشلنم سيئر يدقتلاو ةرئاز فكما نار سسفملا
 ذاك لوو يلع مرد اضل و ة : ار ييغ اهسالإ ةدايز نايك رو ةدما ز لازل اب ادطيلا بيج

 ري دعسلاف زينيحو مفصلا عبر غأ | ناباضيا بيج اورعشل | ىف الا زويا ومو يرمصلا لب
 مسبارقلة يارللا ليس مالكلاو ةيلصا فاكلا لب ا

 نلال وج ورث اريفنىل فارم لشملا نعت ملا نسف حراري ز ىئاز سيو لبس كتم
 برطغأ ل اقألا ةدئاز فاكلالوق هلم ىداص»» س فشلا ماتم لشن عقلا
 ةدُإ : تسيلارنإ لطو ريغ ىرجو ل لشمال ىلاعت الة رمان اسما لك لك لادا كر
 مررت ف هه ءاصفف دا ييفن ناك دسم هدسيئو بس انينكئاذادال

 حلن"نيدذااراهخبر كى شور هادو ةيسئافلابهامضاواقيرطو مس ل عبو نسحب عرش ١
 حر ارضا بباعصاو مزعلاولاو ايبمالارباكأ منال لذل بر الوب خؤم اهؤل ب قو ملوق
 مك ادع ءارا وديدج عررشسل لسا الوب نمل كن اكف ةودجتنلا لقسم نظعلا

 عراصودوماو مكيئارباو عرؤل نيب نذل لبق نم يرش خيبت شعب ناك لسرلا ندم
 20 عرش يلب اوثدب حسومو ملا نليث نم عرؤل يرسم غياب اضع
 - مل نال مجلي م اناا و كوم عررشس غيب اوهنسسعب سيو سوم نبأ نمد
 رسم و شس اما راصموريعوتلا رش كمر نال ةنوعنتما مل اكخإ حر ولي

 ميلف ظووتاومالاو تانبلاو تاررمالا ميرحتت لامن تا نعبف حر ل ىلرعالا فذ
 مصانيتو لسا دلاترهالا كلذ لزي موتا ايملاو بادألا ل واو تايجاولا

 نامل ىل انتم لدملا يخجل اين خس ةيعلرظي را ول رمش و دصاو دعبل محاد اي الب
 تيقتما ع طمشلا عيب عمد انعيش نلاا ذرب نيبتتف لسور يلعسرا لس [نيدبن لسا مركأ

 ىداحنلا منع عافشلاش يدعو ىوخبلارداذك#دايبما لدار لوق هلل ىداصا»
 ءايمنالاو لسرلا نمدبق يلو ىلا لضنالا لبا ىلا ,لسرلا لوا تمد عزلاب نول وقف امؤن نانا
 اذك و ىا ةيعرشلا مل ف هلل بلا دالوالا بآل جركل و اشس الل نعل تن كريد مدا

 مفويشم يعوتلا لكرفملا و هت هنا و دوت دماقعلا ماس از مجد بتكلو دس ناميال
 مساند كو قاع اق فخ نال حيال امل دل مل لوم قا ىف ماو :
 نازوو ىراوأى ا جبير سقت ناف ىاأ ئيورشلا وج ازي لو هلل "تاع اربنمو ةئرسشسم

 نم الدب بصن لكى لوا ملااوسيلا ناب هريموزر عم أر تدرب عفر لكى ءددصم نوكت
 ىب سم يقوتلا ىلا بسّتكى  ىتبك وف هل كلم لسا نيدلا سال دب ارت لكى وا لأ وضوملا
 لا نراتخاو داحس ملا ريبمظو راذطصصالإ ىنعمرج ءابتجصلا نها ىوخبلا لاقو عمت نارك |
 شدا ,لوق هللا كاس مالا قتب/ىلا لص كف و دار سر اشيل نس دل فطحل لاق شمه
 فلاسلا بو ذبل اقم ىلا بالام يلا يبي وقبر يني يمنا تام واتا ىف لاداشيل سيلا تحي
 مسمي ون طر# ومين فلس السد لزالا يل سا وابتسم ض اوك نمي و زي انا

 م كلاسلاوددتشم يطع صر وقم ىف يللا لكك زوق زج ييدادلا نك مزج
 داشرلا لج لل [ الا درسا ىدق ًٍ اررهل يقفوم 51 ناسألس بطني لاما اوعلإ

 الل إيعترتلا ى ا ةبانالا تلقا وتل تلح اذافبونلا ميم انازا و ىلا دازعلا قلوط نم
 يفي يع |!نآرقلاب نيكل ارك يفيكل ناي 0 اباتللا وتروا نيزلان ناد ىل 12

 /ق ليلا د ةارونلا ىباتكلا ولدوا يذلا كاد بيطخا ةرابكد دوعسل اولا بانل لبو
 وقتنا ت ماكل هلك لس: مقريلع تلا لك هدم كيلا ىا ئكراصتلاوروبيلا
 استاوتاو دوب قي لاقو اسس ل وسد با شانبب نمو ةدابعلا نثدتو ابعد تاقن رشا
 اررسااوفلاف ملول تما ىو دعس | نفخ لو برص ا اهيمس ايق دع سف خب يشم بسس

 نان زكر لير مول ماو نلظ ريل وق لس ل ءاض ىااجاوزا لوقر كس رس ىد سفن نسل عجيل وق هل
 ىف ّسداايتطرق و مو لاق مر ايس ةلئادملا تماتف اباه ميدو ابيلا لاذ ن اببادوظفيتس اارهل يم تسقلغ اين الواو تسمسو مل وبر رسيلا مالضا نم علب سراح لدشما نللظ كرصعلا| ىلا لاوزلا نم عمت موي دوجب-| ناكل اق

 هللا و.لاوتل مي اناد ميد وكذ نين نراك ”اهاهنا ماخنالاو سانلل لعبا وب وريسدتلا اب ىف كري عما واب باب ىلع وكن ازيد يف كردي ملوق لتس للا» تاره ثالث لع لصق اولا رهاب و لاق إم ىدا اولا
 شم ارف تلق اف ىرشخزلا لاق اومن اذا :بينعلا لكب هذي باطقلا نا نتبو بيمرغ حرالطصا ومو غنا لاق نيتلشلا تا ذ ماكحال ننم ىبد يب ذؤ لا لاق بيلا ميغ ى لحن وبطاملاءالقعلا بيلظو ماينالاو نبا ومال كدرزي ىف
 د ىلاعتل اقايكرينكخراوزالا يلطف ناو لل ل وعنك ارتالاريشمكتلا و ثسلل د ددعملاو عتملاريبدنلا ب لجتتسلكب مكددذي لال ورب دتلا زم ىف لمد
 هوا لا ى هيف لوقف ريهعل ليتواجا هز ماعنالاوسانلا لعب: لبا ىف لق هلم ل" قرلغما

 يردي يرحب لعب كير ن كنار اقتل د لكتلة دام كولو نباف لكن اي ج ياس م ا ' ري 217 صم عا . هت دحررأ ل

 ىلضنة ناز اللا ليو ملم لدع ل لدعلاب ترها ىكا ةددق مره ءلضتو يطعم ليو وبلا نيالا نادي يل ها ناب ىلا رلول لش دات نس كلا ديعن نو ةنسادنإ دب اولاق شاك مب: اوم سلا موق هلع ىداص 3

 سابك با نق ن ور تملا للملا / لي ارز فارسا مل ليئاكيم كلير مول دبس ندا ن اكلاق قد اصلارفحج كى ور

 دا لعجروول ٍرضلاو ببر كي ىادابلاكئ يبسللا بلا يفاشسلاو ةايح صارصقتلا
 ريف فر مطلاو بسس نا ىلا تايد اشسا بسلك ى الرق هب .سلودلاوتلاب يجمل ذكى الكر ا

 دلإ 7 ت0 لويد لثاعل نزسسو درب
 11م 0[ وس 2 و رق 7 دب حر

 وز ةكريشنا ند هل عج ع نبم ضرالاودومسلا طا وعجم بيري وَ احاوز نأ ١ يلع
 لعيب ريو كلذ ”رمججلار يور نياذاناو روك ذءاجا وز ماعلا روم داعءابضن اوتو اخشرح
 ةرئاز اولا قتلي بيلتلامانالا وول بهغلا نلوتأب هببسب اراك ركنا
 متافم كالو جوملا يمة ما لعفب| مكب لأ قيأمل هيل اوشو للمخ ل اعتدنا
 نبا شيرم قربي ناكني عسو قناع راينا وطلا نمامئازخ

 نيو قِيلَ ةيرشلاءارب الدامس لن 5 0
 عورشملاوها نضيف رعساو نينا وجدنا ىسع سومو مضر هيد يضو أبد كيل
 هيون نيب موتا نيني كتر ظ عرب[ نوحوتلاوهو ال هيغل اوملاو وحلا
 ياا ةايو تعا لا ليقيت بين يلا لد ءاشُب نويجونل ىلا ريل قسم
 يب ليسو ول اميعي كرو لإ ضعفت ضعب تو ناب نبل ىف ناي لها

 عج و ١ ىإ  صيم# يس "فم ءانسإ ( يس 2 2 :

 فيومق عقلامو يسرا ل زج ريغان, كيل رقت قبس مكاو وداي نيذاولا نم
 هنتي ل ناو: لاه ووهر بنر األ ينبل ءاوايندلا ف نؤاوابيزعت
 2مم يلعدفتساو سان لشاب هداف ديحمولا كِل ةبيرلا مقوم لير 5 ل درب م
 كنب لع نآب ى ال أل تروا بيكن يعن لو امي تنم لقد كون فزد اوفيس
 ويبدو صخ يدل هلمعب ىزا جي لكف كل رخل كلود معلن ومرور منا كحل ىف
 مج ابوملا ولا وءاضقل لصفل عملا ىف اذ يرعمجي هلا دا وجاي نا لبقا نهد
 رمل حدو 5نج/ وبظل نأ ميالأب ذل برس معب كم هيبنوللا نست ند < نيرو
 نك نقلل هل رب رش نيل يرضع لع وهج سعي لطاب ضحاد
 طفل تاوت سؤ أتأمل نلعب نيمو لمّا, لزاي اتم
 مهزمانظقا: نقول وقبمأع نوم[ نيل انجل يل وعغملار سمسار عبأيو الهاع

 نراذ مسدحل صا راه وجسم كلب مل ذيدم عرج مرت دروب فيصل هنن لعب للضوفل :ءارسلا ىف

 اسس سلا سويس ته صاسلا 2 وصد شمل ها تايسسسال اسسس ل لم ص مم يمل فيصل مع | ممل هس م م سس ص ل ل ل ل للا لل يحل ل دس تا يمص حلا

 لحل لب لوالارب ورجتو فاشماو يئاناربخ ضحارو ناثدتم منكرا د تموأن وج يبنيزلاو ملإق حل دوعسلا لا: ةرماكملا ىوس لل ةفلاؤمالو جام مجاول نير وريظاق نكد دال ةموصخال يا ةموصخبل ل هلم ك» افلا ريدقتن م الفا
 نيم نيئومو ليو :لز تسلا ميتكفرصالا للزمان! لدعلا لازم ١ حو فارغلالا ةلأالانارنيم لد ىكل معلا ملوق علم ك» ةداتمق ن كى ود ا زل وصخ زن طماطم لبق نيمو مكانك يقانب تلا لا قروبيلا ميد ملوث
 باول امو ثنو فصلا عب برقر لذ فيك اقلام ادب ابننا ىا لق علسلثل ٠١ ةعاسلا لاكباملاع ىئ ايراد بيعبك قا ىكا ماع لا يش ا دوالا سيديا دلو علسطل كا ديس ةروس ىف أسس ب ناز كارما » ذل ىلا لذ
 فزع للا برق تاز ىلإ بضل قمإلدا غسعبلا وا تنقولا مي اسما نلإا شنو ةفص ناك اد بيرك ثسي يل و لب نم افلأم رف كوس الو لئلا ان اليعف ندا ط تن ول اورازملا سف ىوتسيايب رقنلاقيالو فاشملاف ذلكم الكل نا
 نسيم عذ دا مناك مل قطا لع ةزهلاب امى دعت ىددا عهد انعم الدون لابن فاكلاوب لادالا ل وعقل و قب يرقدعاسلا لعل لجو دعب ىذلاو ف يدديوب و لعشلا دعب ىامدعبا, وا لق هلل ١ ةعاسلا لكى! فام
 دك بلم تمت تضل لك فاب كلذ وردقبادب نكس معلا سراب عر وتل نيب لب صيصخأر زاب نيبئ انتم اك داس فطللا ليت عب اشمي نبل زر لا صير



 هتفهو سمى !ايندلا ثقي ناك رمد مل وق لس »م ازاهتتامسمى بي سسكلا نيف باوغلا وب عردزلاو املا تو بسكلا شرحا سوم اولا ىف رشم عفرلابو ىوخبلارس بو بسلا للا ىف ترك اهجسكى ا ملوث لس
 هط |مكيوو اص ةزخآلاوايسدلا ئكر لعتيكوديسو قلاف مو مجصيلو بر ىهرايف سو صخ غيض لاق بيضا د طع ةزذآلا ىف ل سند دب و ابزم لما اميطعنابل تمدفو ركل جتا اييندلل تا فرص نر ىعلاو
 ىعسأ مدس قو اينرلل_لمجزرسجتب اف ليت مماورلا نب رللاو رعتلا ىلظنحى اذ بهيصن نم ةرغلا ىف لاو مل وف علتس» ضيعت لارذم ىف نسم نا ىلا ةداشما ميفو ريتا هيد نلالمل لى ذلا عدد ميتا ىا ءاشسيالل نان لوعشم لع“ امو

 لب ىتبوطقنمم نا ىلاريشيل#ا لب لأ هدف ىواص» لكريم ةرخآ ف معنل صاي لسوف ايندلا باطلا صقر مبا ب ناك اميالا دع هذ يوت ناك اوال ةرلا ىل,س طرا نسل يق قو بف ىلا ثا
 اسرارتنلئا فاض فزع ى كم الكذ) نا ىلا فل براس ايل أوز ابي نا لوف هدم كداصا» مل لضضا بسس اهنال بسلوان سما سماهم نثايعثسما ىلا (ررشلا دانس ما باعت و هلق ك» موروسلاوار وش ىبد ةزعإلاو

 باو ا ةراخلاميفو نسال الوفي فوااوقفش ىا دلائل لوف يشم كدا اوبسك
 ل ””ىروشلا 0 ظ كر ع اووسورلوق يو منيم عربا ف يكف دوركم عفوت نانا لا قي ا رطءفوخل ناكأذا لاقي 0 سب رمح 0-6 ٠
 ةدلا ل و م صل بار عقلا يق فاو هو اسما زم عق وتاب وشتسس اا ] حس سس سجس ب بسسس را

 ةئذلاوا دتبم كلذ لق هلل ا ا در ولم يطاب مها 7 لم ليما بيص ناجل م فيعض الباابنو ملل لش ىواص»» بيطالا ىف الو ىلعالا ىق اوسبل كاريزما ل تاحلاصلاا لمسيلل 0 0 5 تو كفر مقا فعاد 0 دا دهزدتا ما مي رو وزوؤدتحإل دسم اذ فعدم نبال مشت

 انهى علقت انس! ملول لكس ]تن ىداص» سابك ل اور” ل او لكلا
 نعل سا رفا ىف ةدوملالا لاق 7 لي لا رقد مال لونا
 زافاغللا ب حام ىدد يناضيلاو يستجاب سيدرجاظفلا ىف ايو رخال
 ظ لاقنماروم انيلظ ترجو نيذلا ءاوممك سارق نمت ل وسر اي للي يالادنب تل ئادل
 ببالذيت ب اذاو سو يلع شدا لكى نما باق :عبرالا الوب لا تشن امبانباو ل افد ل
 لعزل يلضف لكل وقلب د البجا ضب” ل دتسيفو ري زب ىديصرصتل وس نا
 لا لاسقورك ىلإ يلعن ةديرع عضاومىف حرص زارلا نا لاحد ير تلا تر ىلإ
 سلا كو ةعاط ملوث هلل الس: راع يس قصاتلا لوس رحب لطفل عدا ىني كابا
 الوات ةووملالواسستب ارا الا تناك ص ى ا ىلمومكرمم اظخلاو لوسلا لأ ىف ةدوملاابا
 لءاق لو ضفب عراطا سل ىا روكش سلوق هلال ك» ةدول اركز بت! ركذلايلادا
 اهباوثة يفوت د طفوا رك الا نكثر ابغا اعتدسسا مفتى رواش ليفوا يلع اع ةيوتلل
 ى ادباجت لاق كيلكى عر يسدا تين اذ لوف هلك كرادما» باشسم ا نك ضففنلاو
 ميز عقشم ل فدتالللا 0
 لاقنادب اهب كى ورا رك بلق طبد شا ىارشلا لمثتو لوث هلش كرادا»

 لذه ىؤط لارا حيو ملول هلل +٠ مبا ذا ك يطع ق فيلا قت ا#بتلاب ف يظ عبري
 ناظم روووب لب طمضملاب قلعت يخل ظارلاو ناز مكلف وطعم ريغ تسبم مالكوم و
 ناشالا تطقسارلطن ا ىداولا تاطقس ناو كو عف رو ىل اوبشن مسا ارك ل يلد
 جم كنا ىلا ةراش ا هدابسغ ىف لول ييسفت بر وق عطش كراس ريب هرامدرشملاب
 ريل ندا ريا رظنالف كلا بانج ىلا هدي علام نيج ملا بيزا سيما ىف لكلا,
 سير ربك م تميتسا دق قال الوقف ذنان عرضتمواوغبي لردع ض ويف انا نعدي م
 عرس رحي 1 ىف افا صارم تءاصح ا تيبس و ل تبرسف د قفف ركب سل
 يتلا لاك ب احا تكس ايتس انا ىلإ ةداشا نوال ا ىلا ميج ول 4مل حشد ام دابسلا

 لاس نااءاإباياءاطعاالا لاسم ىلا ش بجو بصي ل رمار طسو ميسلغ شما لل 0: ' ظ
 بيهتسياو م ائيسم نكوفعي و اولا ذا مبيت لسا راب اونم]ن يذلا تلا بيبجتتساو وانعم ليو خو ا وقل عفلا ريكا ةدياز ند سلاو باتا جب اهتسا ىلا ىلار يشي موبدكرلوث عمل نايسبسلا عرددا# ل فني نا اس إو
 علا نإ يلمح نسعى راو سد يلع تررسلال مترا ولو قنا لا ىلملا] نيمئرابمك ندا سن نوبل ورسم | 1 ىدقل »شيد ف ماكل ريضتقلا بس يل اعين وق هللا كا" هولا الث ميزي وكدا ذا مب
 نان وكلماسالإ نم سعب كلذ نال ضئالا ل انالا ىشلا ريف نرشيك تاونملا ىل تائاوي نلف لساهتر شا (نل ا نم عن اء د. رماظ ىلع قاب يارا ل سينام ساو لس اان و اد وابدصا كن اير افاد ناسا وو لل اهنم برم للاتل و لاس رسغملا لما ىتالسلتا مب اهبدعا فدل ىلا ىلا بل يداشس ال الاى ببدي ١ ىيلوق ليل كل ب دبل نم مدي نال بالذي تيبس ثيفلا ملول للم كاني درسيسلم ترض تين ولد
 '] زياس انس تقوى هس اءاشي اذا ءلوث علت مماصلا فعلا

 ني يللا و بيزعتلاب نينمولا نيود دبى شل قامو يف نجت قااسلاءأضقلا هرنغريرقتلاو رباعى ا حاتخالف ةيررصمابنا ضاوي ى ار ىلع اول وصوم متاابا| وجع ع . ف 1 تكسو ا
 نكلوال لاوثا شلل جلا هنب قت نو ْه |!فلمخ ىلرقلا ىف ةدوملاالا سلو هلل 0 2 1

 فتحا ضلااوأمحواونما نييلاو لأ ال ةهيقلا هول ماو ملع ءازجل اىاوهو هيلع بنا
 يعقب ى هذول الو ىكداولصو ىل وقل نتاولتفح اف ىلوعتتل نإ قش ويارا +

 هس قرقلافىويند ضش فلات يدضو تعاطي شالت بقتل ةيوص دوم: دب ١ ٠ ىهتوتلا ىتياقاو دؤتزا,كلأ مل نكل ىامطقنم انذنسأ ليوم لارج لاسرلا غلبت لكما

 ندب د مفر يصنلار ترب بن الد يس راشلا لقد علئ م ذل بشملب ردد ديل م |” عم رج جم ويم سا ١ ٠ د . 2522[
 0 داقلا :ىايرلوللال رفا ابا فعاردبف ليلقلا تل ثنا رفيعضت

 وتم .ل( ١ 0 01ي] 2و77 لق 232277 77
 وأ رهكياتملا تاسست وقعت هزم كدا رع نح ةروتلا لبقي ىنزاوشو

 سمعا ىلع زبو رض لصئا زراف زم ملوي شما هد دق فهذفدئاسثووربن | .تلرصفلا ملظال واو دعبل و كفل اككئادب نداء رسال نيل نر اذكلل بل ءاورشلاىا

9 0 212 
 ل اعز نع 51 تايسلازب ندا اولي يوتا خرب قهرشم :يقلاموب نيو ظلا ورم وويل ابا لععؤل نيرفاملا ميثيل نبت سرا |منم ل قو لطو قطو يشمل با ووري اد اشبلا لانكا أ ١ ١ ار ل ل ا للا 7

 مدلل ناكر قدالا مطب كمل س يل برو نعيسسنلا طسو ناكر جلى ذلإ ىلإ سابك نبا
 نم مكتوبا قرقلا ل ةدومل الار جديلعرك اس اذ لل يوزع ثلا لاقف بارق اع

 ' 2 و ودم لا نارها م اعرض
 انيلار بغا تلاقف ةعسوري ىف نكمل ةييدلا 0 2 هقلاوه كد طب لن عع بع 11

 دي وضمان لدتا 2س 1 لفرز واو نازل ابدي ةنمداذفع ةاشيل» لوبد فاسو رافت اوما نم اطلاع اذ ل ىفماعاو |ناوسو ارب لكلا ٍ 20 3. َِس ا 4و2 7 ا كر“ 56 2 ,س»أ 0 ١ ٠
 برقتلا) برقلا حبا شملاشملا لعد براقالا نحب فاملا لو إلا ا ياسسفلا لاوالا دبع ْ ى بيق راس نارا. 5 ١
 اذبانلا ل والا ناي ارج لاند انتتسم الا نعم ليل يابو بق تلو انأّيسح ابشر دنع 117 فراقي نمو ةباو شير ثر عرط لكى هل ناذارجاكَبإ

 نيمار ةوملا ىال رباب سم ةغيقحا لوبا ربالا بلطإ لئيم اف + بما عر فر” للف
 لوريل طاوس اظرف لقال عباسي |... هللا ع ثق لقوكيغ لوقلازدكهاذا عيصلاب كرك عجب هج هناي نو لاتمثل قاشسلا ماظل ظنا لصتعءاننتسا): نولي :نيعو مئارشستىلاصرصخ عباد |[ هم . هظ ور نيرا دنا مجانا 37274 7+

 لال ليرد لفرد اد لولا ١ ىو زور شل ليلة بنل نمل ةيلكر تبني حن نينو دفا قول لوألا
 هور 7 ترس 3 1 هلل ١ ١ أذ١ 6 2 م ورا 7 27 د7

 نورهجلاو هْل طا ف نومه ليز يقول سبام ىلا ممدي جيل ضلال وانما نأ سيجتسسمو
 ٌلرايَنيل نضر فاوغط ىل همعيماوغبل صعب دابق هلل ط سنون نير ش باذع هت رو 500 ا 0 0 222727 وو 0017
 70 | ع تسمو 22 00
 ىغبلاطيييلازعأ زر ضعنزرودكدابع ضعبلارطسيف مثالا لفي |ضرالا نم“ ريض فرضتتلاب
 جيرو لوز نها وشي ماو رطل بعلبة ا داب
 رو ٍتومَسلاقاحسمزب نو مثدنع سرح 0نيججا نينمولل نحل قاف و طم طسب
 نول مريع وهو مهرب نمانل نر عضال الب ريا هتبد ني ينج تفوق ف تبقا

 نءاومعي وأكل وانت امنالاثككك ل ىببالا بربع ترو ذلاز عرسك ارباب امفنشو
 اجدفلاندلا ميصاشرتبن زللريغأماو رخل ءازج ثنا نعي امتوه هلع عاجلا ينم



 الا حر تف اقياو فوصوملا فزع مدير ماظن اب لكنت رفسلاملوق حلت كرد, مب للا ذا با ذسعلا كتف ير صان ىاوسيسصضنال ولو عطس كاد ا» بماسملا سيل نعت اسم نتن ا#فبل ىا نيم لق هل
 مف فلذلو فوصوم اف ذهزاهالاو ررجالاو قرمالاوتالاك يمس ال (ييلغ بعت نابرما وبا ىر سجد فصلارجكم اذا عراشسقمالا لكن اي بيج لع مدعم ذ ذع زوجيالذ نفسلا ومو فوصصوم اي ص لا تافستلا نمل دلل ىرسسمبا
 ساضماوبيوايانعسدارملا ندا وراسب دا ليلى ةدورييصلا لطب مدر نا ىلا فلذب داما ني لو ل كا» رق قع تس اينلإ نييك و تسع لس الط لول نلسس ىواصض)» ةيراجيا نفسا ىا لقت رلو نفس بر اوك
 اينصتلان رك سيف حيرلإ نكس شيب نإ عماد نبغي ىارلوق لكس ىئركا» تابجاولاب نامل و: د ركشسفضنو ىداعملا نكي ار بمت ف ضن نا فضن ودا سميا نلاذ لعاكلا ىو /ؤمل وب مل وق الس ىدادضا» اراب تعرقل
 امان واس ان فري أش ناوا نعم كال مزج مزرت نم ناب الا مي وذعلا لظالارناو اسم دعى زاهيالف ىاريشسلن كض ينو لوق لل. ىواصوب كلذ ميسو عرو علق ف [بسسس شدا ارق سياق لل مويس الو نت نيف
 "سقما زب رثوم| دديبم سيكس لوقو مدقيربتم أ ملف عقم لرادس' رك فعلا ناوط ىلا
 2 مس م مستر سفرك اطا بورد برقا لاصق صاضو نع لع نقل غل
 3 ىلإ نرلوقو ءامتسبالا مالو ىقنلاو ماهغتسالا ل ايعرقو لطرضسمو ينحدر

 ظ متوافل و هلل مايصاخ سن يلتلاو بوقلا فضا سال ير زداريف لحفل لم ٠
 |ماقم م اق نيبال ريل الو متشؤال نايل وعفم بص لكى ف ىو ةيطرشس مآ

 و ماسببالا نماييف اراد نايب كملف و مالكلا رسم نال لاضسلا مدقاسم او
 غر اسمر ىو طم | تبصر عراتموطرشملا باجمل ءافلا ايسرلا ةايحأ رات و
 فانا نوت هلل لسصمتب تبا قلعت يزيللو هربخر يثور تيس سادس اول ل
 مكر ؤقو بلرلاو نكسلاو عاتنلاو سدللاو برشملاو لكامل اكابعف نم نم ايندلا
 ثامالا رابصمل ىف و_ ىذفتي اعتمر عتب اموبم عراشسملا لال عراشسم نمر دز
 مسبب قو ملوث هللس ل » ظفل نيل دعادال ليسو ماما ةدصاولا تيم اتسم
 اني لوتلاو هاوس عب انالو راضالد ريلاالارسإ نسم يق ا) نإ نورت ىا نولكوت
 امم عنى ,يلظداهظاللو ميار ومالا ش يرطب ديما ناو نامي الاكل مشن عملا
 ا. نالانج ادام نإ يال لاف صووبب لتحل سيل خا, لز
 نكدللا ىف" ىاريلطملوث هللشس ىداص »اس نينو موتي نن وكي با وثلا رمادا

 در تايجوم ل وأ هل كا" عريف موك وسن رم ليو مااللابررسسيا لك وبا ونمأ
 ميصافلا إف لكل لك ض عب فطغب سديد شسديعو ريف ددد ب لك ابكل ]و شت اول يسفت
 ىنسأ ةريإ زار ورفخل مكب اويضْغ ايازاو لو 0لثل كا» د نيب ارك بلا هم ص

 نورطقي مبوب ااذاو لو كلل :٠ دنزرما ىن اشيلادنيأى مشمس نونو ةيسسرافلاب
 ملوق كلكم نالارلر» ضعفا مدس دارا اقخالا م: ىااط غلا راج لكما وربثوأ د تم
 مامدراضفالاىف تازن يالا هند مدقتنلا ل وصوم ا ىلكف وطعم بلاوي هتس نير ذلاو
 هوباجالوقو قرا لب" اريقن شع عا سيلعب فو ملاوباهتساف نايل ىلا عسا لوسر
 انبانراتلاو ليتسأ نا ىفإرسفملا اسس او معلم وسر نامل سس زكا مب اهدالا
 ىف تلراشس ا تروا سددصم ىر وشلاو رش ىروش مراد ملوث هل قدامنا
 اوامر يفا د دواشست لمااودار اذا م دمى نلا مورق لب اصنالا تسأل رشم لال سول
 5 وقتا غيلارمالايف تر واشسو ىلامتل اق هل زي رجلها ورب ىف اكترشلا متن يلع
 تامرلإ ىو رواش مرعب م ةباوصلإ تن كذ ةيدامتجالارومالا ىف تلذو ب احا
 انتل نونا ى افضل ز نمو مل روك ى داصرر ف الكل يف اررداشت ا/لواو

 احترس ميلة دقو مرد سكن وفعي ا هنص نيم ينسوا | لبى اع شا ند لص
 وقف سنا مييلؤدسقو ممن ومس اهنضو ورأي مكب اوبخع اداذاو هلوق ىف
 يسري املا ترممل ف هلسش ىداصا سل ورصتم م ثمل ميا صال نيذلاد
 ١ | بابن ماعلا زجل ربيسلا قالط) نير عشيام الكرم اظن حاولا ىف مسشس نك م كا دا
 24 هيمن طفل اركز وجو دلك اشملا.ساب نم نا نلايسملا لبا دنع ةرورشلا ةراعنسالا

 رباسنرمإ مر يكفى ا تاعاركبا سوق الشد وق ىااذب و مل يف للسلم ١٠ محى عوكل
 دباجلاثد بييطخا ةرايعو ىرسلا هرب اوبس متل اق لوقو صاصقلا ريف قلاتايانجلا
 ل لستر و كا نرخ صن لاقاذا ا للا ماللاباقذ ضو فم آلا ىرسلاو
 عيل اولا كملف هلسمل لمس ىدعتست نار يك ما لب دهتشل فيش اذار الكا
 املا ماملارزاعنل عرالصالاو فعلا ىل الاو كلش امملا يامر از ىف بج ولا نااكأذا ى
 ووفعلإ مامن م حرا سصالا نا ىلا كلذب اشم وحلا نيد هني ولام اورل 0

 ضو نب يفعال تلا سلا ىلارهالا ضل فو مؤلم ناذونعللإ/كشلحو لت و

 < ابذ ىارلل وز نت! رو هنزرفش نضك] قرع نور ؟/تماي أرد ةرخالا ف
 هظعلا) لاجلك قوقل ىف نفسلإلا جلا زبأ نور كرح بازع مف دير عالي

 ٍراَمص لعل يبل كلذ قف ]نربط لكى تباون وا ورزصي الجم جرا نحمي
 فصعب نقرفيى ا نكس عى طعنا ءاخيرلاو هيوةدشلاؤ اص ولاوه روش

 فنأتسممفلا, هاهو لها قرغيالذأ نم ينسف بونذلار ربه ى اوبل نيل هاب رجلا
 يعم ناب نيرا عه شقننلردةفبو لع ليلتك تمم
 20و أق لمن كموفناواءلج ل وعفم نددمو هس ىف لمجال نيب
 لسا دز نعتبر قوبحلامتمفاين دل ثاذازماوننآ هربغ ني نمؤملإ طخ

 نوزوأرقي نوري ومذزكلالجضعبلايفطعد دن لنوم قحافاوم
 |مهرما ءاهومادام دوال ومو ةدارعلا ليحتل نويل ها عداد نبأ يكول وباكس نيو
 هللا ةعاطف 6 َنوففيْهانيطعا ممر نواح ال هرفزورواشب مب ووش كيب ىنللا
 لش ملط نمل قي وا فنص © نوت ءللظل قب اصأكل نيرو فصلة نك
 :انفوةوصلاة ل هال[ كأم ةئيس ةيناذلا يشمل يو يس ورم للا عن لاقأكوملظ
 لا ننال لزق زحل للا ذادمب نيب لاق اسرار عفت
 دايلي يم ةئلاهج وجا هللا نا ىو لو نعول بيدك دولا ا صأو

 ميما

 ةزدلؤمليبَس نب «رلع ايدل لوا هايامإ ظرادلظو اى د برص نمله هبا قيمويع بريفرلاظلاب
 لي سما

. 

 ا

 كيلوا ىعاعلاب وحل راعي ضنا ف نولعي نوع سان نومي و كلل ام 0 7 7 777 2 ٠
- ٠. 

 صينيه لير ىاءةردب نمل نمَملَمف هن لصين وأ عرش تابول طم وعم تأ وزعم

 تمس

 م

 ملو هللا كا اووعىرم 0 2 قم ال ناكىم تم ايقلا مثول انم ىداني ا ما" --: توغل - ةفرطك ايسر انا ىلا مل لهن ووفيت ازملااوارات) نامللشل اوتو أيا هلذل] ”لضا| .... تيكا راصت اص دزداجينبذلادا مرشلاب ن ودبي يذلا ى نيل اظلا بسحيال نر ١و ير ا دو زمور تكلا امو قاد نا لوح يلم اساقيال مزج ةمعشا لح هرب انرلوأ هلسلل ىواص»ريلإرم الا

 أدت ةلوصومو اطير تسلا با كيلو اذ لجو يطرْس سسودارتبالل مالا ور صتن نط
 انا دلو هلملت ىواص» طرشلاب لوصرلا بشل افلا تظفرو ومب يلوا لود
 لير ب ورسف نولي وق لس »هاي مالنلا طنب تشاو رعت نملو قحلر وهاس ب
 246 البق انعم اك رتول قتلا ناقاديكأ كر يغب لو نكي اليليرتل ليس
 لا ريف ىرصتلاب رستم اراصتننااكك ا ومع نر وكيك م! نال ديقن كر ضي وث لسا
 هسا حرامي الف وربصوبو ديس بصلا ىلا ةداتمالا نإ ىلا يشير وابل ا وربصلا ملوث نلمح
 ' 0 مردب كاونم نم[ إو ف ذعال ماى جيم املا فدع رخل لاه ايك يؤ يطلاريدوت
 هراكملا كظسيربمصلا ىلا, بعسولا ىلا مكبددب ناونم سلا ماو نفذ اسمك وفم ذال نم عج ارلا ف ذو لون صخر بالو سف ىلكل اعلا مبتلى اما هيلا بدن قار ومالا سمكا رومالأ مز لسلق فمش ننال"
 ننال لاعإلا مارت مرق علما كدارما» ار كشس اذن متسع ىرل لامن |رلكو لشد تابيصما نم عرب نمو لااوتالا لاو واضرلا لاعلان شا دوا عرزبيم لو ربيعي بركس ىلع ص م وابتسم الإ تا الغ نم
 دارملا ليلو نينا و وونععلا فر بنل نم دارملا لأ سما لددد اشم رب شسوك نى ةيسسرافلاب ىف رط نم نورين لوق سم ١ بااذعلا يلع لالا رادسلا ل دودي انيلغ ىف مسسيسم نأ دادتيلا لان هجم فو ةيرصإ يول
 م ديع البد دقي اظ فيل ىلا لوتقل نبال شل ىل عل زوار ةمافوتر اننا ىف ارسسظنلا نوقا# يا ةقراسمرل ل دلسملا» لدالاد#عرداشسلا ة دابا بس انملا هايفش ظن ىو رظ. ىا فس لن يع تلط ل اقير رسما ب

 7 "1٠ لزلا نم فيعض فخ فرط ىلا ءارلا قتبووا رلوق كلسسلل نبلاسملا» نحس ىف بير قالا دبجرخآلا و لذلا نضيع فخ فرطبل ن درسنا ى |١ بسلا وحبا ةيماد تس نمو مل وق هلسلل بي طخ

 ا لا ا ا دس جرحم زج 517 23-2
 يفرط !نْوظَلرلَن/نيعضاونم ناقئأت نيران ىلع نصرا
 رئوي نااونم | نبل لاقو ءابلا ىنعمبوا يما لبا نيو ةؤراسمرظنلا فيعض



 دارلانروك نإ ليو روكا ليال ايدام نا ىلا تدارشا قو لبالا نسخ ضان فو صو مدع ممأوف حلم ىواص» عروترلا قدك ى ضال .رجو لقلا مري عت اوبك ل اقل فظوااينملا ىف عقاو ل وقلاواور كن رف عيقلا موي مل و هلع
 باطلا يوتا ىف نيدسلا نا ىلإ ريشلالا هوصارل 00 ب مل هلع 00 0 ملا ليال
 ايبمرغت ورع اى“ ىف ةنو دم انا سا كو ف ذل اكلنا و هث كرار دلع دقي يشل ا انا لباسا ابواب دج شاهدربال سادر اليل مت نمش نمل 1 اوربج | قعبوم ل

 نتا مولا نم اكل يب ياللي دب ايلا خرصان سيك سرك طفلا ىف و ركن يل ثم نك ام تلاد نول وتيلرهخالاو نا اذا د ملا لحب سايق ف لعند صم تلا نا ىلا ةداش حالك 0
 ىواص|# ١ لا اتلسرا اءاننال سف طكالوا / باخالوا نك الفري حلاو ف وزولا باول يلعت دم

 لاعزلمسا ب ب ولطللا لود :م رداسصلا ل ايعألا سا ال قف ]وت ناي م هم
 عملا و لد كابي يم بلط ىلا م لعمل ا اوك دبس ٌيرلطلا
 دامي رمالا ثا بو مل 3 لقسم ليوم ب كراس لاا لمي بقت ب لسن
 . و ٌعراليلار لعو اه ملا د جبال روش عكا نائعل وح لك دئاع ةراشالا كا
 اال رعت لن اد ايندلا هت طا هانت ذا وانا و ملل وث الش ىداص م لالا
 صقل ةقاذا ماهنال ى ع نبطظوتلا ىلا جيشنا ق هناك رخألا ةر اس ىلا بنل
 م ا ا انإ م
 رايتع احرف ديحوتو اعبوكو ععلاو ضر إلك سار ل لا بضع بلخا

 كن مرد تسرق ا 1 اا سو حماد اظذللا
 ىلاتل اق شدا لطي وك زخشلاو ىو ملا بسكب هس ن وكن يصملا نا ىلا ةراشا
 ناسنالا لع بسجاولاف سفن تسنيم ياصا اد ثنا نث تحرر بلباص ا
 اهلي 3 يصب سا او رض ايذ ابق صلو يلع هركشل نا م كاهاطعاأ ذا

 لازلسلافملوق حكم لدم ىلا لاقد قاعولا نب داك باذعلا سكي ليزي ال تسل سدي

 يول انو نيل فبل ملا للوصول ريل قامو مقل
 11776 ناءارو دتتن ل وقم نورنا داير ادعو نيزاعل نلف نانا
 ىلا قراري نمل هب نموا زح هبازعمطدي ريغ ىو نت و2
 دوم ول ناين لبق نم ةدارعلا نحول اويل رابتر اف هج ل أندلا ف قبلا
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 مو

 ل

 دوغ اض الا ن اف ملو هلط ا ”ارلع , بيم | بريجتل نر ايم وم وجل ميم امددربال»بقلاذا هنأ ىل و َنمَدَ 39 الةهفلا أ
 ءاضال نان لاوفافو زم ١ رض, اقبلاوباردق ور وفل ءاق سار مضملا عبوس, اظقنا عروتد 7 ل 0 لا در .ىنورو مدد د2, اس 2.0 حج
 دير لسا 0 -| |بواطملاو اوني مهلا عاطفحت ا ظرؤح مر لع كنلسر امك :رامجلا زعاو ضرس نق مكبون نلرامتا

 كساهداسات نجرب | ضخ ناوازرو دليلا ذو اسار تلا ىش سيب تاو
 0 ا

 0 انملل ىف اننا ىف مرارا ) سنجل يعشملا ملك مالا نإ كسل ةراشا يفد
 نإ نجل ناضالل صصق ةنيرق ميدي! تسدقابب لق لكن ازؤكو ساوررولا
 ىلا ةراشامسدق امانا ملوق هلكت تدوم ف اشللا ىف لاداضا ملط درغما ىف اجلا نم
 0 طاطا نير و وم هد امم اع ثانالاف هدام هد اغياالر اخرا لعب نإ

 0 2235207 را 3 3 ب 22 2 1 هي ص ع

 :صلا غل اه:سنئجرأدو ناسف دارا ودابج ابرمالالبقان هوبا الكيل امن رمنم
 ريت و ن3 77-3, م م هلل 2527 ١ 1 خل مز5 ري جاب مس 7

 نيل وو قوارب تمل ميزو سن الإ تعابزأ نا يضاهي رونو ايو

 :ءاشبلاو قات ا ناسا وا داننلا هلا ذك نال
 ور رت ت10“ و 2 571 و م8
 ب ىاموجوزنوأ ولو للا ءاهشل نم بهو

 ايل, ىلع قرار قا أب مل اهل سلول نايا ليقع 5

 هلت

 فطور يضترجو ني دا ل" حل ىداص مارخم ”دقوروكذلا تعا لو دهكذلا
 - نالها فس جل 7

 هى اهاو رار راك د 0 والا سس متو « سوا رآوث تع نسم دا أل زل اروأ زو

 0 بيطخ م ا

 اليم دز ىف و نماظةلرابتع ابريك د تلاو ةأرما ناكل ذا سا دل الئ لوصف قرم او لجرل
 متحصل ىف الر كاكا ذا هسا للوالد لوقو ةرج الكى ب و يقفل ,اتنايلت
 دصأل 2 و هسا شبل ناك او مل و هلم لك 2 الاورك د لا لق لطن/ لو ال ىلا

 لا يروا ع ورق 0
 رارو نموا لولا ذب مالسلا_رلع رب ارب ]رع اكومب وق ء ادع الاايؤرم لع لوع

 لكل عماسلار صم إ فار الهلا يلع سوم 00
 نكلو ب اي نم اسجل لع زيا هيلع زري كشا نا ى اعتدنا باج ب دارلل سلو
 ىديذ الط ليي هيا الرس لس ولو اندلا يؤ عذرا نك ب وجب ئاسلا نإ ب ملا
 نم تسع كردي اياب اكد ساايحو ملأ هلع ترا« يلا تألم لا سا

 25 ناريتس ناكأمو ل َّ
 ىلنول قو ركدابنال مالكم مت ناب اج 1 0ه/وأو اللب وأ هايل فام ىقناالإ

 هللاىا هنأ مابا يل لستم ملال ورلد ليئرب اولهم لسير ناالاؤأ جل ليلع
 نمكيخ ىلا يئأ للفم ىل كو معبص ف تمزح نينرحملا ءافصرع عا هلل ام
 ايكأَم كيلا بو ىزلا» ارش ن بولقلا ى2 تار قلاوهيسو رسمية [نيسب ول سرلا
 ؤ قاعم ىننلاو بلأعمو كاش نام لاو نارقلا توام كيلا ىمل لبق فرحت ردي

 ل لا نا كاكلا داى هل نق ناضل م دش رمادا لع قياس
 00 ل ا ل وي ويا ع دي د ل
 100 1 ا ا ويب يا ا ويعم 2
 1 يك جا ةينالااناسرا نمل اساور البقو :يكدؤرختلا ةروس جرت الرابع
 ب7 ا تا نس يتلا وئاوسر ةيانوامشو عسل
 كيرا تدل تسع وسل .. نلجأ نجار ةسرشلا نم هيلا جاتا مو ىدملا قيرطوولإل د أسسا نأ
 ةيئادعوةنلادت ةوبنلا لو يدا بيااسداب «ددعا | ينام نوموقت 0 نوقع ةكمله أي ٌءكْلَعَل برعلا ةغلب ير عانق باتكلا

 جه

 لاب ىنالارون ىوارونل فص رب ىدبت لوك هلل بيلا + لتكو ى اهتلا
 َةابلاوإملاو يونعملا تمالطلا ىف ب دس نر فلا زك يح ا تارلظلا ىف ءادتبمال
 لريادب تلفن ٠ اتلعج انا لو هلق داس ران هلق لص صوم ا

 رشا مالك ارقلا مالسلا يلع لاقدق و قولك وجب او لوحي نآرقلا نا لع
 اة لاح لكى معن انبي لعب هر [نو قلاب ضو لحجا نا داضيإ + قولت

 كلذ نك رارلا ب اهاد 201 اهزع مرنم ةيبرعلا وسكن ع يرعانتذ ًّ انس انتفصو انماللوكع م مجم لاا اهمجا رين لو اف الو بيرل لب لزب اين خان ل رك بالا يس نر يصان ا قحماذ اع
 دابا يضتيي شي ييرغان ارق ب انرجوا مل وق هللا م امل يفزع انيسىزلا ند ةرورنعلاب مرلع لل ذو نرسم بق اهتملا تاملكلا و تايلاوتملا ف ورك نوك لع هدجولا »ذي طم كن نقوم كو ىذل ا نإ
 ْ تلال مالوعقم ايو ريع 1 هريس ورشماو لاح ورعب ودعا و ل وعقل ا رىتم إل



 مولا ّسامنع تبسم نقلا ناو هسا باتل ماىفرلو هل لف, يلا قعبل وق نكسب لو ىارقرو ياو راجل نا يلا تبل قري متر اشاد ح ان باوجوبف تلا ب وج لع ن وطعم ناو ل غل

 وطير شيلا ارجل جر وجبال و ىلع ىف سلا طنا نك اود باتا ما ىف وق نحس 0 وت حلب لرارر, ختشتو لشن مو ىلا هيف ترتسما ىذلا لضالا دال بس انلا ماى ظروفك حرر فد بكن قوم ىل وقليل
 ظ هدنع اني عروللا ىف اقم لا ىلع نا حلو تالف ناري مب و وري ؤ يسن ا راك سا ولا هذرلول لل كا انس نمسا وجسر ولكى ا بتسللا لكى برأ وف لش كرام ٠» يولع اللا لون باتل ما قف تبشسغل لق
 اذا تفك تبل جيك : كنلو هع لتتم كازا نك كس هسا تشر قو برضن 7| هرعدقت 5 زل نيو اهمب قم ىلع ةيطاعر افلا وال با جى عر د تل لل اق ل ل منف امو هث

 مسي اغسل و ريكا ىف و سداشناوررق اله انعم ل برطن وو ملال قال قلطم] عفم اى غصر و ةقع لب شكا نهب لولا بزعم نأ اجب هرهجسى ل كور رو ىلا تكسو نك لا لاق ماعلا ف انك ع عرلصاو ملرت

 عصو اقو زى للاعزن لق ريكا ن ضل ويلا ررصملا لعب صلينا 200 ١ نباص سا لعاففلا نيرا لب وصنم د اثلا عج د فرصو نع وما شب زرع ب طا و دلن يرض لاقي ال بن قع در صم ناار صارجوا

 0 حس. يفلر اطتتالو نورت الف مل يف لك لك رلج) نسال رعفس دوب نلا جب ارا يطع نبل اقرا

 صظط11111111 ركل اول راح ضر
 نث ل نلوم ةلشم رن تارقلا لزم ل هسساراكذإلل
 لسمو نيالا م الا ىف هسا انلساب قلخ ماو الا قو أبا ست كن سو 110

 ا

 ٍ ل :ء
ٍ 1 

 2 0. يدق بي كيم |.راةسصل ل صم نمت ر*و رو : :

 امو نم نأ لجل رولز اوما قص نقلا ٍناوَِع 2 برضشأ :غلاب" وذ ماض عرراضلاب ععربو يمال ب عرداشملا نامل راشا مبان ملوأ

 (ًأبهتسالا اويل ةراشسا كوسنتال» نوال

 ١ دي دهت ل
 2 دو, 2232 0 2! هيعإ سنع > ةللع 03 0 7 ْ ا هر نلت عملا و لسا /و ملوق سال عيت اب ريل بق للي ىد اصب جحا ةروصعلل
 0 نوءزبمسب هياون 0ال | ينن كره نادل ناب ناكايونمربإ ك١ افي 1 ابر عنب | 0 اا

 هلق دا 72. اخاف جل قق7 277232572 لكم ١ فق اكساس شا لبي نو ريتسملا مايو ق اشسكملا سل هتك لل ل وعغملا وه
 ديا قسم ةوقأ عطب كيوق نعم نشأ يؤ لهأف كات اطصلل لسن لغو كب كروقءازتسأك 1 رواق اوامر
 ىو يق حل م نييشللاب لبو نب انا لعاف نمالاع دوك نرسح بو يلا ىلع
 نا ارق ا عرج ا ماعد رصد نم ضو يف نكرقلا ىف فلسا نيلو الا لص
 مل هلل كراس و !ديعوو ىلع شدا صر ا ل وسيلدعوازباو لشن سرت
 لئازب ولع رسقلا ب مج ةلالدل فد زم طشلا باو رياو نأ قيل وق و تسا عقم
 رخأ ملوث هلك ىواص «رخاتلا باب فطن م اد طرشلا عر اجا مرياقلا

 هتاةلفاصوالان اف اهوبا ريف قو اذيرو رلعلا لق يلا مب الك ظنا هيد او

 اضياد نورك اذلو نول وعي ف يل ثمعبلا نورس منال افلا لوقم وبسس
 دع الإ قامت از ' و هلع بكاس عتب صؤلل رص ) ىف حرترص أن رم ب انس اف لوق

 كاقلاطع ثلرلا ىذلا لوهتفريز ىلاذ١' يطا لوتيلاك ا :ىذلاووري دقت
 لالا مرور ماقمرلا مز وقس مز ال لين ىذ اهلا لاقو رس صدا لحم الك كرا صن
 انهي ف وصول يعد وجسر لا بعذ رفا عض لوم ىف هك الشال اقمار لعوب
 امتد ال, هلع بكام الجل ظفلنع م لكما لو ع اولا بكب تر افصلا

 الراو اكرم ىبعنلا »بس ل يف حلك ٠س نوبلقش نير لاند هرخاانالكد اذ هس
 اراد ءدالبلا هلا ع انك دايعلا ميلر امقبب أددقب ٍ هل جام م

 مل يظل كرر ورشملا هان ال فشلا قس ان ةيوويلا نا ويري فن انمالار لق

 طاوؤبىمعتملا بلخف نوبل تيسسا ىرن زيا لاق ةبادلاتبلر لاني لا نوبلز تا
 ملوك ل سادئاعلا تطرأ وأ فرادم + نوب/رتل يق ليسا وب رعت لع

 ,درقا لوقي كا ىلو الاوريلا ف 000 هلل, فافلا نامت
 ا» فاضملاوم كذيلا ا ريلقلا عمو لوقو

 ريع َنعْلَص نينكاسلاءأقتل الريمضلاو لوو تازونل للا وتلفرلانوؤنم فيلم ضرلو
 وصل نما .نافاّن رمضان لحج يل <: دأزملعلاو ةزعلاو ذهل ىلومجاوجخ أ رمل
 2م أملا نيل ىزلا وار غسا ل كلصاقمل نوت0 طلبي
 انه لثموا َكَ مانيب هيا ديحأنََنافوطملزنيلو سلا. كتجاسلقب ىو
 كفل نم هلو فاصلاهاَقْحَيلا احا بروف نحن يا رجلا
 ناذلافوصنم فيلل ولاؤروجهواراصتخل ئأعلاَز سم َنوبتاملبالااَالونفسلا
 موس ذر مرا ور نتا هانعموأم ظفلااظنربلاهمجورامضلا 5 ةروب لأقسام
 0 وبلسم نير ىلإ ]و نيفيطم 0 نيم هلو رهان ىلا نونو

 :م:كتلملا نلإلا جعلوا رال هذا كاتب: كيلوا يحس جو دان لهجة نور 0
 ولا 06 ش هس وكل |رقص عال اا انعمو اء اهلا ظن لول 2 3 شآ

 ىارلقم ل وقلاوراطنالا ةره ىنعبجوأ رفكلارهأط نيب نييمروعُتل كلذ لياقلا ناسنإلا نإ هلا ع ل عم ظفللا
 0 7 ٠ 3 7 1 اا |“ 101 لكل يقل اربذ ب انعم وئورولو لل وخلا عبو

 .ريموف قل سلا كل قربك )0 ناني ازيلادوكصاخا كضصاو ةسفنل تب قايل نولوقنا ظ ل رتل
 _ 00 رو وود روم دلل وقل نا نيفسوا تاو يلر اذا لل طوس ءاط نكو ثلا ىلا ب لقنالاوم

 هللا بشي نول ازال يلا تانبلاةبسنب مسا لجميل ح أملا وركنما لج رمان لو هس كم لاقت شدا ىلا ةزانبلا بلم ىلع رخسخ و القنا
 أختم مللوهو مخمريةاريختماٌذوسم فداص لظ و سلو: نبلاب مثرحلربخلا ذا ىنعلا

 يوان دن ن ولحج ا ل فطعلا او وراك رمهوا كل ذرعا كلا نازل مسني فيك 26 00 ٠ 5 مّ !ً ل 8 .

 نبل ىدلا اا انلؤ لوقو ناسسلاو بلقلا ناصر انس او وقت هسا ىذلا
 حررصد اضيلا عئيفَسلا بوكر دنع ل وقلب لو قب نإ ىضتشلاي و جادو | ناك نيفس
 ءلانلامد ديو وب اسرمد بيرج شا ايف لوقيف ةديفسلا ا ةيالاب صاف ريف

 3 "ودلال ل انيانمارلالذاورشدار يسال ول نصرتلاو ىضاىتلاو عانت الا ناف نيئرق
 39 حلم لك ءاملا عانت الارتوتب عانت ابل سلف مدآن بالك وبف نغسل و
 لئالاو تاومسلا قلظورممت هر ا ل
 ام. ءرج وايع نم اولتو ى  اهترّسا ةقل اك اوث ردك ١ #ا ركذح ! رب .رعلا نقلت نلوم
001 

 مالو سا قباسا اق نسم زاللارسل وف لس ساء او تعا واو نعول نا
 #لرم ما اصل ان نونا داص مل اعتدنا تراصام ابن اف شا تانب لالا
 ىزلا ل والا ل وقم و لجيئح/ برضو تادبلاابانعم ءلوصوم ار بط ايرل 3 لس
 لملف ى ااريشبل# ول اثلا ل وعشملاوب [لشمو رص سا ف دز ل وصولا ياه وج
 تل كتل 1 1111 201 سا د ال ا 0 لا كد ا 8 هس ااريشر و حلسملا ج٠» جيجا :ةءرخلا فصلا شبل ب اشملا هسا يضسلا 4
 5 5 ' : 00 رو ل
 ىرقو ناتيحس اسرق ىف يي هسا ل : انصر ادي مضت و نونلا درايلا هلو اشن نمئونلا ن و, أيلا < , ةماعلا ارو اشم نموا و "لل اىن يلا صراشبلا يسلب امتار يشمل 7 ليطعت ل | لولز نال
 00 2 7 عراف نايب م راح او لولا لحباب زل 0 نلساىنرل ىرمتملا ناب | نمانبب نينا ىلا ذييسداشا هج ارت وق حل لوعفملا ينل تاقسك اش انيد افتكر ايلا ماقلا وز
 'م نولي مرو رت ارش بتلسل رفا وبذل مل مها شن نكد اناب /نمانعساولاق انا ارنا يدمي إب لاف عطس ملام فلق ولان ال من ادد وفل خضيصو ىلا وف لا شن الع نرل ا ودايحلا لل مكي نيا كلا
 يالا ماقبل دى ىلا اكدل تنام مق سا ثاانا مناي أو علف حور »م ةطالملا لع هيوم بالا بتي نمل اما ناييد ىف هذب ميدان بساشسملو عرس ىواص
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 ايلا فام مكن باذع لوطد با زيلااذب ىشكن مار ليلقا نايزلاب در ذأ ١

 3 0 ظ ل لالش فد الد« لال 0 بيرق ودم نوفل 101ر0 لقلو رق ةبل خلا رش
 ّس طارشألا 95 5و 2 2

 0 4 0 ول اعد اكيعلي ىل: عاطل رمكنأمإ اوبل كناميالاركيلاكوسداانك ا اف
 22 0 والا صولا نا 1 0 م 0 ل و ووو نسا ردن ل سكر الس الا كا تآلاو الف ملل ان ذيراشا ومو شنإو لح 8 20 72 7
 2 0 ا 4 ف ةاجسلاب 0 ناظور رتل لافف كلاب“ لعوش لاسر يب 2

 ل : 2 1 ْ ا 71 . انف ووراي ملة ىاذا اوك اذ0 قو راع فوة رصت
 ن نازك ا "ترا ؤناو داس ادبو

 لس ما رار برواس لك نيل 3 دل 0 ليتر قيكرءآ صدأ ْ را
 لودر كولا كا وطقم اعوإو فساد نموا بوم 5

 11011 ءارسا دش ا داب د |رفاو ا اميشالجقلا 0و م اكو أوهنوث ين
 |و ىد ايم ونإ ل حر راغلا سس ادابعمل وف 86 الا قثر اد الاد

 0 ل ال 00 ماقمَو دو سذو ىرخ 0 نينأسل جنو ا دقرغأف كاب نأ اذ 0و عنج
 اول الو ريق ةرابع "س اويكو ارلا ناواود 2 7 3 سوم

 لقد تاما د ا 2 اهتسلا لال ىف سبور لإ ةدعاو راه وعنق 0 سجن 2
 ي ءافريلوف لبس لج ارذ ذم نيعتيتفتولا ل ا 78 ا لج كم نينمؤملا بضل امل ىف ليثاسا 610 نرخ يوقد هلاوما طفللا ىف اءاودئاو اتنار اين اهجال | نب ذب نيل قف ,ايلا 2

 نايس كنا رمد كرك 2ك 0 بوتات 0 155م طم ظلام
 ووو اوسرّهس نار شنارب د هس ل غل -

 2مل لود ا رت: صكراذ | فسمع 2ايام تفرشل نايل ناوي 0 ورولا للا ىرلضو و ودعلا كعبتتو رإإ ترس ذ| قحملاو اوريسسل نا ليو يبل لوي 1 : يوت تاره لإ لش للم نات قون دعت 2 0 ل يزل لخلل لزق نيش
 هلا ليما انمول لكل يقارم

 7 اؤحبوج و قلاردل ءأري قكرريصم ا وبر ملأ هلل 2 ممم وث و كوك تل غدي 2-3

 لا نام دعا ك 0 000 ب كيرالا نم منيت ها ولقعلا ئ -- :
 0 - عساشلأ و بيلا نم ارصزل هوس ولا ةو اولا نا ف اثلاد انكاس لناس تاو بلاي ءاقحا مهاب نديلاع قحلاوا حم نعمت

 هز انكر وق يال نت لوركا فو عر افلا اغا
 هل ملوك لل ىداص» ظنا عنب انا "روس سيفتي اا وع نيتشر هغلا لاقالل ندافع فلا فاذا فلالإب عم اعلا نسا اف لوقنئألا ولما لزانم دب اشمومت ارك ذم ل انمو عي درع لان # ا نك لكل
 0 مسدد ماد لس نار 7 مل نلسك لا ةدانق ن كاسم انارعم سا ددد مينا مر لي سد نكئدراذلن وعرف لابد تير صمم ااوعجرد قت ليسا ىف
 7 100 ” لاو اكرر اطكىلاواو لب لاو واسال تسال هلا ليل راسا ذك اريك رب حزن رس نك عا كورد يلا هب لو يلع اي دهادقف ترانا اف قر ثم عري بابو مالو ملك رف لدي باب ناي اب راهسلا
 1 .روراسلا ىملمئروصمو شالا سم لمي كيما ذا نموا نوعا لك اق ا ني !نايبلإو ل2 كارما ل تمكب اف هر دنت ل بو اهزن زحام 100
 لو بلا ادعت لج مان | انيق مل عرتمل ٠ هريف» بيلخما ىف كلا ذب التو لعاب » ارّدثد تاناذائرلمع رم لدي 00 رزييب اب ناب ايرايسلا ل والالم ميما لاق دالي ليلا لح ىلا نمسا نب سأ

 د دما نإ ع نيل اعلا لكلا ليا قتلك لكلدي يلام الث كادربلل عب همنا هسا ملوق د ورا ا وذل ملف نيكرشما ىديا نها رموقو ربي بوري و ملتي بز سووصتللاو
 ا ةةزفلا شومان ل اني لس مب ارنومل اعدارلا ناي بالذ حف دف مرضا



 نا ايعو قرع فض ملا غلا عي مسي فين ماعم فل نم: ياا هنا ىلايراب اهتضالناقرطو ايدبسن ولي اهشع )و لكنلا ثريح نمازي نمي نحل لعو .يرشلا لعق طل ورابتضالا ف 07 9
 مل هلس تر: دير اللا ثيتسسدلخراد بف مل اعترلاق لتر مال لحن تسلق هلل منهل سيل يف لق اف ليلي نا يضف اهنا فو رخو ولشلاو نيل زن اد ماني عب نلف تالا بورما ناكولا لبي
 ىارلو# لس ليم نقف لف نركض عطس لي ريم ل اهم ف لملم ب اصاب ثنا لع اعبر ايت الاقي و اهبسم وب اهرطعاو لكنا تريح مز اج اني ملا لو موشلا لعق لطم رابتمالا ىف ةقيقعن البلا ةرج ان م
 ميالة ايحلا نور لتي ونام وّقلا ناري الف ل الا انقت ومالا ىب ناولاقف فلذلك وم قت رك ايح :ةهل ناار اشومقلا هسا ةويكا دعب قل: ثواب موق ا "رق بيرقلا ةراخاب مهتاراضااا ةلدافلا
 كنارمرب نيل و مو يعش الصمم لوس نروشنلاب# "و دعب اون اكن يزل ب الغانم اول 0 ل قولا هتلر للام ن نيوعب وشن 1 جرا» ايئدلا انت ايحالا ىينلاو هاا ربيت

 يشب نمو دوار ينؤت كفاكم لو الع ل اقو نوورشلا 6 تكذل» كرف اسر و ابو لع 0 شوك ابراسئلا ىريس ا عزتوم و[ 220000 هك

 مسصساو بيرلو كلا جازي و كيلو يتلا بوتيك ال انشأ . ناخد اح دك لوبا بسال والا ل وضاع
 7 لاداوبد ملسالا لساوردابمب بزي هراصنآلا بشي لاورىسا|

 6 طمس لاق ديحارمسا ىيرج ابو اهزنارجشا امل الع فرصنا اهب ازفواراد يش دل ازغا درر وانك ى رو الوم تااهريغئواسلاو ٌنلاوعيلا واذ نم ةرهاظ ةمن0نايماَوَ درر دس ههوزغداراادعي تيببااسلىزلا برلراوب ند يري و تيبلااسم
 لعب ها حارزعبم وسل خش سيرو فطزمه نا ملول وم ]بلاها تدل 200 ناهسارب اكن ارماك ا وابا دنعودوا
 14 1 2 3 1لك عر ” 0س يد ديز نرلاغ بويا ىفإ هلي او ب ايللا كلاش و يلا
 اربح مات لاقإخ اارتتومرع فعلنا قِؤِرص نر رامايحأ اني راو يالا ؟ 0 0 2 0
 9 تنم ىف اف دعب ا يتلى ذلا بازل ل ك الدنا هريشو قاحسا كب ىو رو
 2 مقا يلذعلا قنا ال 1 ة نيرة راص لسانه ل ل
 ان تو اسف ردا ناف م الس لا حن امش ماسر سدر اج ا لكب
 نك يا هل فل نو ةلتل 2 أو نورنا + | كتيابو هاا تاي اعل يدهن كدوا ناو

 نوبل كيا ذكى لت نانو كل ةررغو تين سعات لقلي لرتسا كف نيقعفا 0 01
 ا لايت طلصو | ايم ةلب ضلخاو و ميلك سل ديص نائل اسر ل و

 1252 | صو مت درا 7

 ع مون مارلا ب ازعل 5 نوم اماَع ,وداسلاربب هيف مذ ال صغيةيقلا مول لام ا رم 1

 0 يمسح مف ديلى زار صواب 7 لفل 35 ل 0 000 ا ل
 02 ر 5 سرج رم اموزم ها و ا بعل اثو اولا كريب اسك ذلاوب

 "عل وه كر اه ارذابضعبل 0 نمل نمل لصفلا معز ةرقلم برصد سين لو سوقرتما مؤ ) م
 322 الولجرب او البل ل وطب“ هو ى اتوا 6 "راو

 0 .:لرتيراوفلا اديها تانينمئلابك يي 0 2 0 4 نوم ماوس

 عمق رشملا ىف رف امو سمسا (ن زق عا نال سن وا كلت شي
 : ذاب كير دقت سكنا: ا زدل محب ف . ا 1 ملا كول: 0
 ٍ 1 داود يلو, يل لن 2 3 اك ووي ارل مالو ريحا خي وم ةداكل اكو وعم اون الاشرلا لبا ن الاومت

 ىلإ ةرشوةظلغر ورج ار 2
 3 11 ردا مى كو همر لو هموق ثلا مذ

 7-7 مدام ترد[ :
 اباَرعن يت ةِسأدَف :ةاوب صد انلطسوا © وأ 31 1 ” مق لعافوطح عروب

 وما عاوس د َيعاَو مانالاونخةينارزلل أقيكولَخ ا بأ أيل نب رعسا برك ا و و

 .نلباوهفبازملا فردي كيلاعاما فئات 0 0
 59 داعم و والا ل اءاو هدعب ارجو ادتبس نول ىلا

 0 17221311 ب نعله فذ لليوم نمسا ا ضت ل ا
 5 7 7 2 اأو م /اساعل ها ا” يشيس ف

 فروق ية باذعلانان دورتئذلا لهما مبللاقيو صورو اليخ تيبم 8 ا عيا بناف يصل رادو الفال ا
 لاو سائلا لراس 'امتال| لضخ مول نإ

 ش 0و2 ناس جلف ةرخلا هيف نمو رول ساجر م 3 نيسان( 3 ا هلل 0

 لإ امهضسر ظلوا 2نيلي فسم دم اروجبامير للة رعقرام اقر ةراتسإو ليالذس ا و 0 0
 0 5 مال طفللا الماو ارتب مث, ال و رلوث ىرواضمو (ىك

 ءاسنبت يرو هارؤوا #خ 110 1 ةريشلزر لإ ضع ب 110 0 ظ

 -اطقنا 2 2 0 رب 2 ا ا ا - 0 ر/بالاموياوقتاو ل اىتوت ا ”انهشرع الل ومنك مؤ ل دم قال
 ثلا 0م نيزمأ 77 7 وليدة تلك هويت 0 - 1 0 0

 المو د” اهريكدا ٌمقادصوا إرث م قلع انردلا ارز كادر اكل

 3 0 ب ا 0 شروثو قو ٌيسئافل ب و مو بارق سلو هسا 0

 م ل دريم لاا دع لَ 1 0 0 0 0 س
 2 ملط ىداص» اوراج اورصائلاو |نباو حسا نس ١

 و وو وءلازوت اوه كِل ذاع 360006 قلو رازلا لبا ماول ل
 ءاننارمإ و ةدرايلا ع ارلا | برك انما م2 نمو لو رمل

 دش كارشك نإ لمت ها هت رق ارث ع وسو عموتص | دمار كم لت 7 ج0 ل 2007 م 1

 ورجل تن اذ لئيم تع سوم الا يف و ف نع نمثل تح ءداصملا خاتف لش ,ورجر هلل «ربتاط ولع فماعا'ل ايدج ل شيل اتي ملوث هلكت سوما, ز فس قثلاب تيربلاىورو تسلا ىدردل
 لكى ريلي ملقو فر تلفت يؤ لو قد لش هر« قلالي اهو بالا وقف كيسي تلبث قو يسيبل صالا ناك د تار مارججالا نك يل نال بوبص م م زول "بانل ةلك انج
 هلل ةيضإ رثخا لجأ براد 20 هسإ مالا برر قير 3 لس لم نسال ىل فريك اكلات لاو ريق ىرئنرمار اتعاب الملل ”غ صر عوقو ناو لوعنس جل متى نال تاما 1م سيف نري 9 هلش

 ا نادنال هرقل نقال بي !بيطخا ىفو لك اف ضر ]7 دز/ل و لكا حري اندقعلا ناب لدالا ف عضو الرو يربط اضرلاىف نيوز نين كارل اوكا نيد ملا 0 0 كسا جو رتلا نع

 شرب روزا بولا نا ىلع رأت املك رم <هءابلابىرعتي ال علا قحب جرو تلا ناقروحلا نيو مب : درت وقعوا سيول ور ىو تا يرو ليتر, ام ديل باو لكا وعلا ةرئ اشف كآلرقعلا
 ,انالاق قار لابو هرسف نمد كان رقع لن اورايلايال ضني ىدتيا اف كي 1 00 هديفس ان الهنايقت يناس ن يرقد ةيسئافلاب مب ادعوا نات را تضج

 اانبو ىرطلاوببمبةبل اق ملوث طلسم نيتيجا لابو, نيولا شيتا وءانلاب حبال اذيلوراضيبلا بو راروج ا ا ىلا ةراغاؤلا ضر اضم لوك طاطا لم ةرونشسو رنا فلوو عيار ايلاب عيد عت قضت نك[ نو ىلع دياز

 أفق



 عي عين انا ارزنن يل ةييلصالا ”حابالا ع دس حو * نيك لاق الب لعانت خر ويشوبف سا بد اهمال لب اهيدرلو ةلط ىرل» تدذك ابني عل وعغساوو) يلا حسم الاد اشدز/لا وهبت م منا بةتران لوف :
 مارنم/نيزلل ل خر قالا عيطملوق حلم خ» للاتن خر فردا ار شرعيف سيلدع ىنلاوا ءرمالا لبث علا نا يلا ب بيري ال ىبلا لت وارمالا لست اذبو عداشلال وقف فلذل خالك رشلا ف تبت
 لتر تازيرار عوف تل: ابان يلا ذب قحا سلك ل ليثو تلوزف ل تلض داراذ ىلإ نب نا دبع رباع مع سدا شل باطما نرى ةزيدملاب تل: زن ار الاق ةدانتا و سايعومبا لق هبورشنا مايا كسك ا
 ا لل را تا ةروسللا سا تلج ولا مصرلوث نكس مشا م اال لس ىواص» دابا يب تنعش تل ف لقد راق م فاذا نم
 نوفوس كن اثلاو نيم ا والام ثو لصوت ثالث ديم لئالرلا نما ل اعتو د اجسسسد اركذ ا ضرالاو تااولسلا ف نا مل قف لس كس "ارت ا لوقو اتبع ب اتكلا ليزتن الضو اديرعت

 موقل تابآلوقو نونثوبموقل تايآرو او نا مما الرارقلا قاذتاب رسل

 ا سرر ١ انح ة عب هاتي وسؤال بكل دوعن نوطعت نووي
 0 لا هه نذل لالا 1كم ةكيم كهل نلقاك

 2 نر لولا تايةاديلا تركت ياسو ل اشلام تايآ اباد. |تومكسلا فن عصف يحل كلم ىف زعل ةراخ لا نأ ستيم, نارقلا نحل لِمَ 0 ا ا ا ا

 د ردو تاه: وس | كفل قو نزولا هنن دسووول ةددق لع لجيل متحف ىلا
 1702 04 ير هدب رت ليسا. ضرإلاو قري ٌكيلع قلو تارأص نا لا ”خضمو قلع ةفطن نئركتم لكقلخى
 ٍقاََيْدل ىف و ثعبلا 0 نوِفو مول تب دهريغ |ءانلا نت ضال الكبري يشوبه
 هب اَحَف ق زل اربسةنالطم قررنا نمش موا عج وامن هر مولي
 10و اسر ةدا, ول تادار وأما يتزايد
 لع ارصق موس هنينارحولعةلا للا يجول تبا ةروكزملا تيالا كلت نونو ليلدلا
 ةكبرافكوإ روصو م جنب نارقلاوهو هتيرح ىو َنكبِ دير َقافوتنبقاعتم قل
 هللاتسبا مم ال رانك كلا با ٍنكِدلاَفاَل ل بانع مل ليوءاتلاب ةءاق فو نونسؤنإلىا
 هولا انهي ممسكا هالتك فكك ير مك ئزفا
 انعم نولافالا ىا كيلوا مباوزممى اوراس لحي يَس نإْفلا يتب نطو داوم

 لطفا بازع ءرلك ل وق عيلطل كام تيفو فلا ءاتلاب مك ادع نم ةء!رق ىف
 زا تيرا هل قىواص |, 0

 | ىف معلا نما اح نولي ياو ومر اتي كلو عويس ود سا( انس نولي نا
 ايا ل مغ م رصين مكر لوقو سلا تاي ن/ل اصلع كس لق و فص نويل نناو
 ف رىبرسم 1 ةرولذملا كوالا ترّرف اي دعب م (كمرارصا ا لقح ايس

 نا يل عملو هلك ناب لاعدا فتاتسار عسي ناكر و لوقعلا
 لور ادب ايمجم ابل ابرو هرم نا نمي قطان ناعزالا و تاايآلاب حسا ناميالا
 سانلا ابل فشل و را ثييد احا سمى رتشي ناكاو ثداحا نيرضفلاف تلزن
 هالان السحور سد ) نئدلار اضم ند اكن مك ىف ”رماع يالا نآرقلا عراتحسا نأ
 لوقحلا عبس رارقلا تايآ عام نعن أميالا نكرابلتسسمالا و ةلالضلا ىلع
 اا هلو ناشلاريضارنم فزع ذك ن الاسس / ناكل رق علك كلاس
 ربما ىب ةراشبلا نال من ارلجت ةراشب هاسسعلا باذعب هرغبفلوق ل اصول ةفناتنم

 اهبرعا ناس و نوم ا_رضلا ىف هأاوزبب | دن ارو هلع ىوداص»راسلا| ١
 قب الاركذم نال او انيس عرب اعزب لاشسلاو نارقلا سانت ايا دكسدئاعدا

 لجل, نايراعشال | زثجا لاق ىل اعت عاالااو رس ىشلا الذ دححا قحلاو يالا 4
 رع شدا دص رين لك لزنملا تءايألا لتس عا لعد مالكلا نب ضال

 جاالعاولا فلاب رانررتسالا دع صقل لو تايألا عصرا زرت الا ىف اخ 15
 وا هقعلا ىلا نورتوتم مكاو اضلال مزال من” اما سا مادو نملو هل 3

 مابا سا / ملط نم سدادضالا نسر |رولاو ا روب نال وفل رم
 تلاماوفاشللا ىف الم ادق و فلغ نم خلابيز اوي قا حبل كرا رارولا
 نا "و لايوو نوئمرملا مرو عت او ل نكح | نيا عسا كسدب ادب روث هع

 و اي درر الو نينيل مرو ءانشوم ام نارقلا نى نو ىل كل اتراضللا لع
 ول ىنحماداىلو اول سر حما مكث ىلا شدا ملوث (للسلل ىداص ءاراسخلا
 هيف وفلا عنمالو نسب لاو اذ شاي وتس اظلا سما لعبت | يظر سلا كن لمس
 لاف ِةيآلا زب لو ىف فلثخا هآاونمأ نيزلل لقرل وا للسلم ىداص»
 . | يبلع لطص/ وقس ةووطل اول مزن تللذد باطما نر ىف تلئن سايح نا
 لات هانز الف لع اطياف ءاملا تتسلم الغ ىلإ نبه ا مبع لاف سيرا ل لاقي
 ىبارة اب تق ادءا لكرافربلا نت دعوت مال لاق كسص ل
 لص الراو دب 2 حلم اب را دبعل افرك ى | برقو لعيد ا لص

 . | هرب رشا لوف اقرل جوتلا ري فيس شان # ل غلا بلك اب تيذك ب | ٠
 ل؟اباوكأ الاوت اوبد لوقم ا تزهف سار افلللاوزتغا مسا ملوث للم ىهانضيدباو ووعسلاول) م مب شرا م ىراطخ شم عش اى ى تارا ياو تاويل للاقسام ريلاراسو ولع شد لص ننلا ثدحبيرلط ىف جرزخو ضييسلل تس اولا ذي جبل جاجا لاق احا ضرق شا ضقت ىدملا اد نسى اق لزق لون ال ىدومرملا ص |ث نا كارت نب نومي هسسور# يدب نول ذر لف عل

 لوجو: ى لال لس لاتقلا يب خروسضومف هسا خلارمالا لست اوي و مل وف حلسط لبس زلا هيلع ل اد نولي نال تادف لاتقلا ف سا اولظمجنأب كولا تمي نيزلل ناذا ل
 هب سرك رواج او عزانملا كرت

 لش ىواص» فاضم/ف ذه ىلع رو اا مظل عاف طعم ىلا تلا ذي د اشإ
 هديب دق ثرح نا ىلإ رسغسلار شمل راببلاو لسيللا ف التخا ىف و ملوث
 شوش شنو فل ةراعو ةورايو ملوث اللمس ىداص» حابناب ةزاشلا ةءاَرقلا
 8 الا تارج 20 رلا كارول لاو اسلام نينا 52
 م | نودي ري سرك د دي 2 وعلشا ت ااه جلوس او رشادعب مل
 أن باو عذ انو صقتو و عى إل ٍس ءايلاب نونمإل ل و ةللم كراع سديز م

 392722 35-7357, 7777 7 : هلط س و 2000
 لاملا نم اوبس ايمي ىخيلاو ءمنمت .ايندلا لم هعالوهمأما اعلي ارو نينا ها وذ نيو

 نارقل اى َله حميع 1 ٌتاَعَبْل وعامل ةامانصالاىاوشل نود نماو نحنا ملة :لأمفلا

 عجوم ريل ابا لع ىاٍزسَي نماظح بالعمل لتي رقت يِنَلا وهل الضا نمئره
 نم ةرايقلاباوبلطت وعيب هنذأب كرف رودي نفسلا كرولا ىرجسل وحمل مكلر حس ىن

 امان 9في مو تحل كلذ تلات هن ةنئاكاهرخ
 ١ 5 8 هلل 2 .[ 0 7 525957875 ل1
 ركل ىذا نمدبنمرمقوامراوكللاورفخا ىا هاو نمي نوف ذنوج لَنَا روع
 رفغلا نم0َن وبس 20 ميإدوت نونلب ةدلرق ىف هللا ىلإ هدا د رجرمال لبق نو



 ره
 | مول ىلوم اذار صلاو علا فلز

 ملأ هلم كم بف الا ةيبراابذ ةرثك يذم ايبج ." ن' عل ذلاب
 ةرثكن ل اضل نرمين ابررايضت 2 ل از لاعب

 ىداضيبم ا مصو ةدادع هسا اينبرل و لني كم ؛:ترمالا
 ملارسحر يلب شرع ىنبم يف لل م رمز ثددع ف السن ال ءلع اينعد نا ىلا ةرارشا
 ةلئ سالم اداسكو ايطبالا مث الخ | نوي اللا دقيق عبو ريلع شل دهس

 شله ىف ثلالوعغملا وم يدر ش لعد ناحل وأ لوعفم ف اكلنا لال انلمج ممل
 نمو يعل سدا رع / اني دارلاو كللاو ببزملا لكور املا نس انلا وروم ىلع طل

 ملول هلل ىتواص»» شعل نسراملا ىلا الريل دصقي دال يدرس ىلا
 لؤي موندد لاسباب اوزانميلع بالام ع الو هسا نوعا نيذلاد ١ ا سلو
 "«لرادللا ىف ذلك رابا نيد ىلا حجرا لاولاق نيش يرق ءاسطد كرد ةعدب و ىومج
 تلا نيد ىلإ عود ااول ان تح شيل اسر مكاو هسأ نوما نيذل ١ لو هلط
 /اصيوأد سحاب هآرع اصيازب مل يف 0للس ىواص ٠س ساو برم ل ضل فما
 دا لكسالدلا لجح نكد أ نيفاربلاو تا الاد دعت نمأد تبملا ىف ايرايتع ابر ل
 لك نيساو ناذر لا لمص ىلا اهبنمدحاو لب ل صوتدل ب وللا زم اعبلا جنم
 اب قعماو ريكا ىلو قيرطلا لكل تيران معلا ر انزل يلو دعم تلا عسل وق لس
 تل ضمت يؤ اكلا تانيببلاو يئ اشنلا تم انايبلا نري اء لمس نال اصب نآرقلا
 كوطعنلاراو ئطقنوثىاراكنالا ركن جمارل وق لكل ٠س برلظلا ل اصبلا
 اهتفر اكنالا ةدرإب ةراتو طقف لب ةراتوراكنالا ةرركبد ى اقتنالا بارصالل قلا لج رات
 مل ف هلل , نابسمراكنااريف ةرمببلا قش وطقم! ىو انعيملا فو لما نم
 ني ذلاو تبع نب ديلولا و "عبر نبذ عيمشو عيتع مى م للاق تاييسلاطوحرحبا نيل
 (لممااو ذرب نيت: ”شدا شر ثلا نب دعو 5 : لك تام اصلا ولو اونمأ

 ظ 0 تمل زن ليو موتر
 ءاوس ميل," حلك منسم منك ىل نا يفر لا تمعجتر سلو رلوق ىف يبن طربا بكن يوما
 ب وس عب المع لو بصفتلابو هته و مب ايم لوقلريخ لالا عخرلا
 لارج اوسلو حل كا ةيلعاذللا لعب عنتر عد دعبل دو صل اعوا فاكذا نم
 نلراكابد دور اور "ل رتتسملا رطل نمل احا لسبب علم | أ ىرتد عبرا رق

 تو رشي راح ا اوهسح[ى ااونمأ يذاكر بيلعب اثلا لوعشللا نويلو اونم
 و لش مو نع ال ءاروسب (لخ اى مكب حمو تال كرمالا ليم اهو مم يح اوقسا
 اتاك ذلا لة لغارلا سان كلا نين هب ملوق راو ارعرل المسا اجو

 اوم 1 ربل لل اًشسما رول ندا سس ا منا ل حب ان لوعفم |ربئا ىلع ب صنلا لك
 لقا ديلان و رغل ارط ف ىض اكن اين اثالوعقم عقل ليما نال اب نمتملد

 رضوا : !ىاكن او ر اكل ناري ٌ اوى : هلق ىئارس لكلب وال امتشلا

 ميكو ةرخألا ىف لجن ااوبسحإ حم او ل ثلا لوعغملا ىف ضنا نيلاح لجأ
 نول اولاك ثميح ايندلا ىف يسيل ارييف نم ”وس سما شع ننعر ىف سس! دنا
 .دوصإو يا بي يلب دهر غد رلوث حلسص نيبال نوطعت رزان مي طععنل انو نمل
 0 ا ارض, ةينيض
 يسمو يرش افو مزلا,ل اع ا نم اس نإ رس ريثيب نيلسلا/تن هسا

 رسما نان ملا موقنلا لس شب ىل وتر وق ىف ليت اك دط زوي ى ضل لاق ف هذ
 لو اتف ال نوما الق خراب صوصخ او ىلا موقل للشام لسا ثوزك

 ا نول ب ملا ءاشنال عقد يذلا لاعقالا نمراس ندرك صن ب ربمكتعس اردصملا
 كت”*أذلا اسس ©امذلااًشنال ءاسو مف وصوم ا ىتاقلا لات نو يب ردصم

 حريطع نا لوو اذ ءاصمايو ل م هلع 55 اهخالل لحشلاو ب اررصم لع و

 نمي ماروك ذب لع افنان اكا ذو لعاقلاوم | رحب امد اثم ب يسشملا دسم يلعو
 در يب اس ا هانمتقس اى اء يسرب اهل م حرداشلا ل وقف يت كانب
 مل وف 0لسلسا لب يددصم نول ىف انياذب وارسل الا ناكأ مت تنم األ

 انو نحب نحل فطحل يو ف هزم لع ىلع ف طع ى رتل را كسار يخي مآل هيلا
 زورق ا أ رجا ملوث هلسلت نيل الوم ثعحببللال باوصلاو لعل ارتلظ عب
 0 ١ قالطا نإ ل كر ايطالا ةداراو توا قالطا كا

 نمر لوثد بطلا قلطم عرب اجيرمالا نشب مارطتسالا لج رايخالل ببع ةيؤرلا
 10 |!لوعشس وت

 رايه 0 40
 يرلص لست كو نمروصقملا / لباسا ب نيت دقو رلوث للس لو دشن ىلا عردتب |

 اب ارصخ ةوبنلا ل وث لس كراط 0 |تس راكد مل" لس 7

 اند الاصيضةسا ةج امال نا ىلا ةراخا لا مب انمبأ شد وو تسرتنا مرر ادعا ون لانك انيلتا شرح دملاولا لعب اندضفو ىواضيببا ةر يع العلا مب اي زا اع

 افرحي !بعي برعلا ني لولا ياك سابع نبا نرتب, يعس يرن نيو احلا عرزخ ا حلا نسم ا عري
 ال مسوبلا ان ىت لات مالااومعو هورسكو 270 |اّباورعواراف هضفلاو -- 7 احجيابك وربع ب رولا السبت

 كارم بر ررطتتو بتاعي ةداسالا بسكن و ل عفششملا وج او ب اذي د اف ىلا ىعوذعلاكاحئاص بسلن ملا نين يسم ىرجيؤرلا حالا,
 لو اوين بكا لرا اضأنا بلو قزفل ل عد ريال لاق

 (رصيضت و ال سل هغ كرادم» مرد ماسلا مزهر ايبالا ذك ل

 نيدل ببسي ل اعلا لكي بليضشل لو سيو تلا ةرم ىفر فص نم ندع شع قر اىفثادو هسساولسلاو نملا لازاو متو دع قرد ركأ قلظو مهي ايدنالا . لانو
 , 0 " درعه فن السا لطم 0 ابريصتلا ىف والا ناو مهثان مدقتر لقعلا ل و. باوتلاو

 بسس ْ ٌ يوم ىارل ف

 0 | ليس نيدلارما نيردلا ندإرلا لم لع 4

 تل

 نريصت 0 وجر هب يلا هنأ يب يلع ءاسأ نمو لح + سفن اص لعن يدها ذاناقكلل
 عونومل باو سارا نيب بوكحلاوةدونلا بول ليوارس] قباني دلو ئسلاو لصلا وز
 همز ىلاع 6 نيالا لع نزل ضنو يواسلا نملاى كالالحلاتبيَل نرماف سر نوراه

 :لسل) ةواصل |لضف يلع رح ةثعب دمارحلاو لالا نانيرلا ماما نيب منشأ والقعلا هك" را مل اك املا 02 5
 أمه ءاجامعب تالا هتشعب ىف اوقْلَتحأَم

 نوفي هيفاوناءامفرتمقا

 م

 كير نإ ملا رص مهيب لح ىغبلىا دوريه
 مارق نم ةقيرطرت دب رمت لع رغأيكناعجم0

 نهب عاوعف نياوسش ل دل] هللاراغ ةدابح ىف 0 نوعا نيا اوشا مسالا
 نينمملاصنْيقتُملادلَو هاو ضمور خعب نيرغاصلا نير نو دَّينس ب انع تمول
 ذبل روق موف مو ىرهو درت اوم اونجلا)ا جن وبصبشيملا عم سائل اصير قلن
 0 نيزك ماج نأ ىعاعملاورفكلاٍد ارسل وبلا وتوج أنبل بيجر جالا فو عك
 دافكلا ناريمغلاو فاكلا:4) سبأ هؤوطعموأر تب اميوممأ رب خ اوس ديلا ولع

 :هلاؤربةيملواصويملان رفرف ىل نينمؤلاكرخ ف ةزخلاف ماعجن ناسا نعل ,
 رمل انفو ىلع علا نونا ,لشمريخلا نكح هذيل نينمؤملاوأ

 ىف ةرنيثلا ىف نونيؤلاوايندلاؤ مهشيع ف الخس ازملا ف ةرختلا ف مهف كا نكرهل ارسل"
 دىا تم صمأ يوكل ةريغو مايصلاو ةولزلاوةاليصلا زمان رلا حادا صل

 و

 ل كك 1 هل تيناردي وورق لكلريل قلي >2 واعر قحايضرالاو تو هن .؟ أره ولماع ١ هل م2 7 1 ا ْ

 دادي ادن
 ١7 وا ب ابعت يك ِ ٍِ وي

 24 را *نوومل] ذاك اىوأسيالف تاءاطلا ق داع راتببسلا مي يقلك

 انباع ىل ىلا عت نمولع ٍ كلا ةَلِضاو نسحا هاريرجرصيرجن م كاوا, ةيوههبلإ لْحَتا نم
 22107 رك 5 ا 5 و مسلس قل ةة!الضل لهآ ع

 وخص لك زعجو هلق ملوك نبل معي هيلو هوم ىترتتو قل لبق ةلالضل الها نم
 سبىا هارب ندي ربي ىدتمماىا تيأرلىفاثل ال وعفل انه يوكل رجه ملف ملط
 ىو لانلا فنيئأتلإ علما دا يف نول 0 نيد يلم ىاهأياهلالضا
 ناب ضايج وضعب ومى رخو توما للام ةوبح اى! ىهامثعبلااوركنم
 ةارمهام َناروزَع نيلوقلا كلذ كلامو عت لاق نايزلاث ورائه الَءطِل بابوا نلو

 نببيعس لاتيني وزر لو وطي لط | لن افرغألاىقلا» ه ذخإ نس مح ا جوا
 الاد اوم ام نيد جاف كلا بل فو نحو سايع بر ندر انلا ىف ءبحامص سوير

 ]رج انرصو اذاقرامهجن انك اق ةنس نرد عئارو سئس تما. ةيم ابا دوا دقو يو ىوداطحلا ء اجر ىلا نيود جد عرج نما وري |. مل وف هلت نملك م ريلع مرح ا مكاو اكبال و شداب نمي ل نيكل اني اكوم

 ناركيار لالا نمالاع لكس وق ثئملا غب |لجح أ املاع ىارسل يف طلال حر ور رانلا ىف حا صن سوك ن ال سورلا ى أمن او بيطار انغط مك ارريلع انبلف بارت م ةح انعمج ادم ا ذافرخأل نرطغاو هانيقلا عم نرحإ
 !متراجاي رعب سمالااو فل اثار قل كو ارث لل عغملا مال رب لج
 ترق / رعبا رقم

 لبس هانع# ايتع ا

 اعومو لض | قحلاو

 غل و عما سا اوريو ناي لزقو للا لج تيئدسا لول لوا ل لا درليرمونا عمم توُلا رعب ةايكل 1 لاما دار داوم اك
 # برطت رست ىف ومو |لع ميدل ىلا بوسع تاللبلا كاو هزي عل 3 ايحال ماوبو باوصلا ندميعبلال وشل هسا فلذل يلاراشميا ةراشا ردلو مل

 افاضييف نال ةراشا رالضارعب ىلرل وك للم ٠ يلع يدبب مل لد ف طولا ابردقبو ملإل حلك جر يطع ويفشت ش اذبو نا
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 ممل لس اىمداص» مبكر بحد 9 | ليتل جب تيم يل قالا س.!سااولات الا لوقو نرخ بسن بج” تالأر هل
 : كاد 3 ةرورطو / [ نايت الا لك ارو مهن و تل لع

 تعاسلا ماس يقسو زوار يلا ف اشملا نعض وك ا ىف نيونشلاو لديك مزارباظنا تمل دب مل لف لتس ىداص», ىدبسك لب بخ
 رك راسا يل اسالك هك ىداص

 رس

 هه 105 سس ل 2 لج لل سس حوا
 هع - - 1 تصوت دس

 نكي لأب تأدضا ي نيب عبلاط انيلق ىلع ةلارلا نارقلا نمر |ملع لا ذبل نوط
 ما فطنمةنكراد وكي هلد لذ ثعبان يَوٍرصمَل نارارح سبايا داو تال
 !ٌ م دوم 7 111 7 2 92م

 ه6 نوجا ةايزواقلا مهما نول ورز كش بيز قلم احا كي
 8 : م ا ا ص 7 لل عوج  رو

 كت نّرقأولا نوطْممل 9 اوس ليمون نم ل بيكع اسلم وقت موو ضد اوتومّسلا كرنب
 ره

 رعت ل عجم لررل الع دةيئا نب لها ى ايما عت ورانل لل ادييبصي نايمه خم 5

 طش ذ رجب انو5:0:ن2 وبال وبابا
5 

74 
0 

: 
 - ليقول واونم نبلَماَف نوع اهظفحن ترش يرتد نا و
 مايا مب لاقيف دفاورفكن يرانا ةرهاظل نيبلا نيم روف وه كلذ هتنج هوم هب

 رافكلا ياكل لقا ذأ: نفاع نمر رز توتر كيري 1 نزل
 امنت اَدقَِيف ف كاش بينال بصنلاودؤرلاب عا وٌ ثعبلاب وذل رعد نإ
 رمل بظا نيو ديتأأهغا0نينقيتسمنَحارؤانل نطضلا نخا هلصا ديل ل إن
 وبانعلاى 0 َنوومهسيهرا د كيمو ل زنق أتيو اهؤازجىاايندلاذاوأٍءامتاّيس ةرججالا ف
 "اواو هناقلل لمعلا ةكرنىا نازفٌ مدرع يسن دانلاو وكوتنوكس يدويا لَ
 اريل ةوبحلا درع ةاوزف نإ لاو اب هةنضتإ 2ك ايري الهنم نيعنأ م0 نزرع نرجو

 ص

 مهالورانلا نم اينو لوعفملا لاذ ابل نوبت ]ببال نسبالتلقف
 ةصوأ نيش ئمو منت ل عاطلة دونم راوضرب نا مهن« بلطيالال تميت
 ِ دات رمل برو كرما ترنيب نكملا ف ادعوءاذو لعل مجاب
 1 ىلا توت قيرظعلا يبول دل نببيروةءاون افا تدلرهمج و هلى وسأي

 ١
 9 2 لالا ل نع 8 : 0

 أ دنع نانا مةياراتالا تيك فقم ةروسم رقت قويا رع وهوامهف حما

 رو اتناك مو اعيد ارقلام وب تمم | كءايقلام ول ىلا

 متمعاسلا مومَتذمم لري رّقتلا و ةردقتم لبن كض وع ذوب ىل نيونتلاو ديلوتلل ل بقم وي ملعب ةلم وب لق ورك وتل فرظ ع اسلا معتم ويد ملوث لس
 "لزالا ىف محرر احا لاقي مع باعت اخر ظن هسا لق هش كك«

 هل باهر لك ني ء اسوا فرصوم ركل يللا الاولي ل بنل بوتيك سراج ا
 اشج لاقي بلرلا لع ساونا كرادملا لو ىد اضيبلا نم ةعاجلا ىو ةونجبا نمد وسجمد لوقو ب وقول اربتئرطر لكل قشما و يتيما ع رو تبلد عضوو ا ملحم يف بتنا ع دس ىف رونا صوم اّلا فو

 بيل ةزفو سم راب هسا بلر
 ب1 لعل ف لن م ىبسأ وتحب ةيئاج لسقو ريقبلر لع ليا و اوكي الف
 0 اعرك تس وماقتلا يف مسيلع ةكراب هسا
 لال 8 نياك ورلد بارتن سيف تحسم سال ىف ىكذ يبل ثلخ ونجا نر عت
 تيشانب نكازب مل 3 حلش ىداص مبدع لكس اينعاب باتل مافيا ربات
 هوب نال ملا كا ال لاحتلال و يفسخ عادل امارس الردي لا
 امم ل نو الريل ل دي هسا َّئ / ميل قط ثقل ترادم هدايا

 ةرسكالو ةريفصرو اغيل باتللازب لامانتملو اي نولوقل و ىلاعت لوقا ولعن
 تؤسس رالارعا هبلا بتلسن جينس لوف علل ىداصو-إب اصحاالا

 فارارملا ىف اركت سبت انعم لب باتل مل قنا #ل و ليو عب روسنا و
 صانىا ظنحنو تبشر هلل س ظفحو تسبشتل وقب مرر اشار اضارلاو

 مميت رخأ| اد ينل اطبا عسل موو! سيف ءايشاو نيرا 20
 5 قل حروللا ىلا, لكس باهتمام ول لحل بعص اذا | نادروذا

 ميل قتلو نمو رغملا لمي يمت !اونم 1 ني ذلااف مل وف
 ناسلا عرس نمر ىف بد مب بيشو 0 ناو ربلو | قحاب

 نيارسلا حر ل نيكل نجا لني تناك اعلا (لسم ل نا ب نموملا نا ىف اني الق
 حاصلا اب يبعتلا ىلا لاقي الف دع انشلا عبو ا باسل ادار ىلإ
 تضم هلال ىداص ءاكاص لب مد ناميالا لع تار نس جر
 00 رثا نجا نال صاخب مالارش امنا
 بصؤلعف ثا ل 5 علك ىواص »م حصرا راخآنم ار يغ ن هد ارف لوشدلا
 ووربخاريف بيدال علمتورادتبالا لك حيرلاف نابع بسن امءارق اربث هسا
 مدر ارث تس بسصنلاو عيرلاب ملوث لك« نام الك نط يسسنلا
 نمسا دعبامو ادتبب ا لكءارعترب نوت ايلاد ثنا دعو لع افطع بسصنلاب
 راشالاد ملا لاق مل هلم »ابرك بسال لوقو بد عيفنما ةلصب
 زوجي الارك وم عب و ىذلا ردصملا نال لي دات نم ايثد يال ةيآلاهذب نا ىل أي
 موت ةدئافلا ممل ضالا ترضاب لاقي الف ارفغس انشا حتر نا
 خب مفن وك اولا رول دقو ترض الا ترص ام ل اهتد ىلا لزب
 روم د اككالانظالا تدل, لاقيت قالا تر 1
 وات ركز فنصملاو امبي درو اذن يو صان صخئاو نظن وبنو تنايثالاو ىلا
 ورومو ىعنلا وروص ازليف لاوف الا نمل لع كا تلول م: تن ذكي نا ور وم نا ل

 اقل ةريبسم ام تيس كل ناو الا ةرملكت تمل نشل روك لاسم
 هام ا او رسما نا ت ايشارصك الولع يدعتلا يف همروش ىإ
 مئلارلل رطل لا اره ىفن كل وذ ووصقملاو نيقعلا هادع ار لتنمو
 يال لك لأ نيقيتسمو كابو لولا تارزلو نيتبلا يلى
 ملوث لسن ١» فاضملا فدك ماييسلاو از تنورظو ارملا قشمإب ادرج
 ع اطلا ىو هال ةدع ملال بما ذعلا رس حسا م (رشن

 كيسا راسبلاو لا ركم ل 0 ل
 رادب » ماحس اقلواذب سول ف ىل امن شلا اقل ع
 انا لولا اينلا نمار نا كلسأ اسمر راشاداضلا ان
 | يبسبسلا م ملرت اغا ىن سمول اف ناييشلا نم بسس كلرتلا

 رفح لوتس بسيسما ١ 58 ناسالانيصو دوالأو ةرالالسرل |نيممزعلاا ول واريص امكريصاذالاوةيألاوثلا
 ملو لل ىو اصا» كس اوت يلع نايا

3 

 هك كومك

 اَلِيرثَت هبودارهجلع ا هذا وتم

 انيينادو وان لق ىلك لديوان لباب و ضرالاو َتوِمَسل نقل امةعنصو

 ١ رثكارلل م لست ىواصو, لدا كقنتم ةيآرحت سرا لتس نسف اللا ارب لا سموا عبرا يس موق لسلك و اسم »» ةنيدم نوكتلخ م السلا سيل تسد” دإرلا نا

 شاثأأ ِ_ زا كلا بديسبل سا رين اب رليخلا بس اعلا سا مذ ١
 /مديلافمل ف نسل ليا مدشلا تاير از

 ع 0 . 2 ١ ١ كسا ةراشمالا شكو عيبخلل ب النول تمت اذنتلا سيف نوري ل

 | تعتسا 2 1 1 ١ مول طم اا« رادو باطن رندا 7و كله زل يخول نما دتيمووأ قلي
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 كر نايب ةد ايز لم دق و بلطلل نفسو اهضرلا مشن :
 ام لا نا ل دي هر لثلا ع اولا ل

 مل لك لك مريرزوتلا ىف زر اشاء أير بلا نسا لاع ملوث هللا
 كت ا/نماب داو ف اّحالا نا راما نم لأ يسم فن اتحالا ٌةروس
 لاو و فشخ عب ف اقجا ناو ريك يف ايس داع لا انسي
 اشلنرا لك راني هسا تمار لتفالا لو" حلت لبس للرلا نم
 لكاماو ةئسدمل اب الا نآرقلاب حث مصتلا ممل لذ ام الس نا مسلادب“

 ٠ رافللا لا الق توومالورشب نمر قينرلو سنن سمعي هسا خلارشدا نبل وق علسلل ىداصوم لست شل ب اشنملا لك ضيوفت ىف فلسلا في طوب و مطسألا ب لوقيلاا رب نا ور
 م لكس حسب للبلاد اقل وقلما راشا فوزا دسعل هزلص ناب الا مل ف نسل ىواص



 زنا امعيسا اورذتااعمل وك سلا اعلا مقل ننام اقل ”تسالفلا كد ريثو قا ئرخ اتمسفن ل جالا نال ىلا دقنتالاو ىلا ف اضم فذ لع مالكلاو لا لع ض طع جا رسل يق هل
 تلح لف هرا ل وأ لس لرادم ٠» مويلا بالذ ميراذتا نكس يرد صماب ن ناراوكو ل دامعّمسالاب نومتيبإلو رب نوتصوبإل هسسأ ن 0 ا ب ال يذلا مويا فلز لوببوم
 ينولمازب لعد اس ةدكوم نوكال واف انارجرلاو وتتم لوب للا لولو مانت الارقام قرم مارال نإ لوشن ا لعد ل هربخا قحبات الابل ديكرتن ولك كا اهدصا نيت
 مكاراو لاق ثحى دعتيال نا 'ءارا ىف يطع با زوجو لوالا سان زباو ىلاشلا لامعا نم لاسلا نوكو ريف عزائم اوه اوقلخ ذام لوقو بالذل درا اين اخ بلطي مارا نال عرزانتلا باب نمل اسلا

 دشدو هزيصلا لا ايو اذا تيارا لاق لق ىف فلاب لاقدق و ٌلضتألا ىئاراذب و ىدلفن و بعته انعم نورتو لاقو 0
 سقانلا تنعم لوق نم ةلالضلاو ةياوغلاردصمو ةرامادإمل وأ كم لج 20220110 ل : ى 35 الاو لوقملا لمت مارب لا بانك ىف ويا خر فلو ىش
 0 نوضرعم بزعل نم وبا فوخا ورنا معاو نيِزلاو:«قلاموبأءانذ ىلا كسل ِجآَو 0 1 0 1 0 ص حر 5ز . مروه 2 ج7 0 و . 11١ م م . تنال اللا لي ياو ب ازعل يو دس يب لتس منعم ةرانا لع

 ديماتذوراخ اى ورا لوا لوعفممانصال اواو نود نيينولبعت نوت وراخ اليد لقا. دحرال تملا ووكيل لوغو ارتاصأ دعبامو وصوم اع ااا دب لكي
 ١ 6 3 و 7 د , يودع ةر”الاد ايندلا فمع فطال و يمك الىنلا ادا سبحال يشوع صخ نمل

 ماو هللاعم همس قاخ قرتكر اشم كرش :!امنأيب ضال نمناث ل وعفماوملْخ ادام م م لور لئلا ب 4 هك 6 1
 3 ل ل 7و 0 سا ل و كا د ايدلا ل باج امدع نأ اننومد ايغلا ىف :لعاد جاخلا مايقلا مول ىلا
 1 داري والا نعتوبفَع نع ةيقب وفا وأ نارقلا( نه لبق نيل زنم رتب ىوتنارر اونا ةرمهدعمل ادا وا طز والف يش دا أ

 ءءلأي 01 ١ نامت ١ ةقعوا ل يل 9 م ناي باكن ا نألو ُ مادبا خي ب ايحسمالا عما د عا يو

 انعجتم ايفا نمو ؟دوعف 0 نيو يصوت نإ هللا ىلاوكبرهتامنامانصالاة دابحفوكوعد ١ روف را 0 0
 انهلفتفلل 1 بيجتز وبدورنارة نهد يتلا دحااللا ١ ل

 0 نط نبادنولا ل امدطس وجعل كرس نر
 نلقي مودبلعةدايعيحوتمأياءادو | لمادا مدباءلع ا مانضلل ى لوكا ١ عع م تاج

 مساكن للادوات دات لما ىلا ع نبدلمل بر عرار ناس 0و
 ناش ةيَقْوَنَو وعيراكجلا ةريه لب ذعمئ اره ظ نيب عبير نهم جيل نارقلا ىا اه ضو يفاوض اذ ا ا

 يزعل ىعدهفد٠ةدون قالو دبش هبا ذع نول نم نر ء[ضو فنا تن, فداه ىف اس كحال هلل ل ع
 وسيد بدلا يل نقلا ووقت ف نوسفاميوف هلا ١/2 ببن ل

 قتل سرد ىلمتا ايد هديل و طرفما كنبورلخةمقلابلا ١ ب
 ماب نمر يندلا ىف يلوي دم فنون كت فيكون دريك بق لم ل را م
 سوا مامن كلب نيب كملاكمكب ف يضيما ةراجحلب نوم لق يبنلاب لفاكلتقأ| ١ تعم تلال ورا نوف يمال عسا اشم تن
 اذأم ىنورخ يد لف انثلربب 0 قايد اوي ىدنعن*عرتباالونإرقلا ى لَن 0 ا 7 7
 وهلة قاطو مامج اردو يس نش نا قلاو َنيولوكلاحا | ب برا يي رايب تيراط كك ناهد
 | يوامالتةب كرولا و هاشلانةوطارنعن عدنا هنو هطول لضزهطادبعأ | يم لتر: لوز اند فنا طا ال فتنس
 257050 لاو ل اريل ةنرلاط فاس نسوة مشل وا

 داقلا كا جز ولياقلا ولا م1212 راحل راجل مح و ىلا مار دز ١ .| هيفا بلضفشان مبان ينيرلا شدو لرد الار انا رتكي اكرتتسانج ١ يق سبارك ن ننام نارل ف خم 7 ص
 هلا, نوال اناس مذوب وقس 9 راج ناميالا ناكولمبب قوام نيل 0 20

 امامارةيرونلاوا سوم بتكنارقلاى هلق مو عب نق ب نك و نارقل اى اله نٌوأومبَسف 100 ص00
 5 72 9 تاي 0 ا هي 223ج ك0 0 0 20 4

 َق ريمضلا نمل احكي 01 ]هلببتكللٌةَرِصم تننارقل اراالهو ند أدل رانمُولل مح لل نيرادلا مال ىف ليا ىردا ايو هسا ءلصفنللا ناردلا ىب ىفشم نولي

 1 ا ا واااو بسال لالش
 نزلا نإ نينمؤملاو :ريزسحيملا متبل وهو كد رشه نأ وملظ نينار نيل قدصما | وربعبتاع يلاريحوب شدا فرعاضياو ريل اغلا يعن يأ ىلا دربال ييلاد |

 يورو ار شا ودار وما ساتلانثيرصحلا ادع وو رب واق ىرعاو

 6-0 0 م اماسي لكن ايدل
 |. ا لوعفم مارك بك ١ و ايهبلع كالرلل نافد زج كارا وعملا ىلا اهرب انا امازاب قل هرخا ل ه هلك حدر "اد و افريل ىتوا ىو ئااوبس رد اىصارخ اف كو لك ارت ضبا ىلا رجا يا عازل سا ر مالا

 ن 0 السرب سل اييعينرك ا اريعومو ل و هل ثا ف 0 !لعب 3 ل ةرسقفت ىدزف اضياطرشل 9 اذن اك 0 1 0

 ريع ىرلو هلل ” تارالاباوصا راند يل ط لكن وليثوب اشدسشا»دإر ا ناب لد ايدو ةروسلا لوا ىلا ٠ د توريس با نكي ذنبا جرت اا ذكي ةروسلا وكن م: نشمي هذب د ريبا يعم لرماع نك
 نااولاقةلراغل مالو بد مالى اونمأ يزل لوق هلل كر اند تسزلابارج تعقد ذا عيدا رطتسالا لدكبا ناب ىلا هركذ تلد علل كم. رادع ذر نارقلا لص شا اصلا
 رول فود فتن رش ل لاق بادر ذاورل وق لست  نانسوم ناس وسار هس ورك نقدم دود رتب؟ نيد نيالا يافلان ةرس ا خالل 4 كلاددمةةووعس نإ نيبروصتورارع ل رة ذلا ونالت تورم ماع
 نمور هلل ل ظلال اولا لن ثميح ملا نكي الا وويخالاو ىشبلا لعرض بق ايفل نقل لال لرب اضل نار ران ل جاني مجوو تح ذاو لارتتسال اف نولوقيضلو قلد انع
 اىواص» نب خاتلاو ريرريقو لسا نور درتتل ل صصتيخو مرو ىسوم بات رصم نأ نافعا ةةتد وم بانك كرك ايبدقالفادوكع جال توق ف قاب بولو روهو فئاتسمد دام ليف و رخمأ تبع سباتلو مهرب البت



 و 5711 و اب ةماقتسالاوماقتسا غلو لعدد هسا رواق يذلا ار هل
 وو لوقل رع لا فنح شثيدحا بورد اللا وطخ لم دلاولا ءاضر ل اءاضر نآك امل ألا ناشاالا ار بسر هزاع راس يدل قو نام نواس لل 1 8 ل مو حط ىداص» تافلائل حر مة دم اَعتسالا لاوس» تان اغلا نيرو ايفل اال ىلا تدلل وضحت نا اريل وخال 111110110101011
 سرانلا لب ا اتم رك ' ايقعلاقو دن ل اق "ار يدقف دبا عيرلام ىلا الا نالرانل لاو ألا تفسر بقع يدلاول تمول ارك ةسانمو ىلاعت

 لوصترإرلا سيلك ءماتس الا ل 00 انما لإ
 اهل هلع ىداص» رانلاو فقرملا لوبيورقلا بارو ن

 اي
 0 اههقح مال م العريش ل زر صل و روك ملا ةيصولل لب 0 11 ةمث ىو اصا» انو الو امرقولو امظو اي لعفلاو لولا ل اتوب و دعاو قتل ارحالاو سك او سوشلاشنلاو فللا ىلع ن يارا

 "” اهب ةيصوتلا ل ههلرلا مرت ف مالا هدب اكئال نايم زل مار ا | اب ناكتكذلا
 تا فاقت

 ا 1
 0 دو ود ووسام قابلا ل وي لقا
 نس نع البو ةنسزوثللو كا الثهلقا ةيأرةلقعومتوق لاه ألبا ذإ ةحشأعم ا ةلقمأ

 عبدان نسدعب انسب خلال دصلاكب ىلا لن خأ لاية شال كوهواهماقوا
 اوهوَيَلا:لعو لع امجد( 2 8 2 ل نيم 0100000

 مر ا د 211 00

 2,22 11 ْ راكي فوكبب لوقا نفاوتةىا 7

 نعوىلاعت لوف فد نلعب لا نمو مبا مجف نيئاكى ازا ص
 سكب سالب لالة ينل 9 لوران هجينة يي

 نق وربقلا نمربزخا ع كما لبا 0 ا ين هذ صم لأ
 ربح وج 1

 ملنا نالوقي دوج توغل دي برنس ةزروبفلا ومب او هرم نيرا نوم
 ثعبلأب ليا002717 يئس دع ودكم وحدود هال
 12و 5 الاوزعومل ارجو 1 2 يب نسف ما باز لأب لوقلا دلع بج د ملا ا

 الان ةنوزاكلا تأعاطلا ننونمملاوا ءاولعاَمئئلأسرأنلا دعو
 م د اجامل (عاوونلاب دل هلناعأ مقوي

 اوس يهز لعل هكا 2

 ةكيم ساونا يح 2 ركانايك تقر انااليهسن
 اراغي ضل انوع ناو اهدا

 ملوث لال ىواص»» لنمو يولع اقاطم لز انل اداراو تايردلا
 |! ترضع اذب ىلا ل لموسم ىف ريرتذا لاقي ساددقم لوي

 '*. يداصر» هدصدرّسلا فصو رأي : ارميا

 1ر73

 0 0 ديصا ' ٍ امو 2 ش

14 07 

 ريقلاو م جرو مل وق هلل ا نم اضن سؤ مالا كا ىلا بريش ظ

- 

 مل هلك م نوادر هسا فاو ص ناو 0 م
 00 | كساد ةئانلا لسا جيش ملى 0 درو ابلق وليف ضرك ىل هذ ان

 كيرا كيو / نعاني مل كك 1 هلا سو ركاب: ليد ماشب ةدمد ةزهرم اعنا كف اول نب يفسر 0

0 

 ايدلار امتنا لب اتددص ناكر وبقلا م جرد كاد ارم
 الى ال وقي ساشا ن هيوم وق اولا لسا امو م هللا 0

 راع و مل وقل تسول وق نمو
 رارب ب تحال ناي الإ لع يع او فسح هيدارلإوروشلاب
 ن1 | ىف قالط لفل نول لعب وعني أو
 فيو شا باواعشب لشاب 0

 17 نالوقي #اردقمل وقل لولب اف ىيريدقتلا الك |

 ابو ني ابلل | نعل و ورك ىل او عباد ع انل نا حب
 2ع 101 0

 لك وا اللا باور [لاقو ضن ضل لزب بوصنم نإ ىلا
 نا ىود ىطرقلا ىفؤلا لمت ملأ را
 وسما جامع يل راسن اكل ناد صلارلب ىلا ف تلو ل
 00 ةديو سا فاز الللا ودا امو شعو ىرما عيشااومرلا

 0 7 ب انااا زب الر و روف نول
 | لع ليو فو كا ارادملا ىف را للة قارات
 نم الس يلو ىلاوت وقل متت نن اكاذا عراضرلا دم نالوا

0 
 هلوالا ليصل ىص الارث ناتو هوي مفي لاريع .اممش وثالث عراضرلا
 وو ثاطن فاول اه م
 21 ١ هك ىلا ىل لون
 ا 1 « :ب اععلا ندع إل و نئرلادبع
 نباو روق وركزت نورا مارماو تف اهوا تين و 0
 ىلإ ري اوس نيالا 7 ر لص ي اوكر داري ريكس ول نيرا دمج
 ْ 00 000 مهلا ىداص «ر لا صادر

 0 لسا ماعد 0 0

 . 2 171 ل ىد اص »ب 0 ا 2 0

 باوص| ل لوق ن |ةرابعو امها لب عبروا ضل نكس

0 
 كمل هلاو عم لعمق نإ ىلاغلا وت مارال هسا باعص ريل 2

 ل خيام ةثجما باص ىف مكه ممأ تبسي اهنا
 لمس, يداس» قدصلام هرثلا مدعو هسا درهما لغغب بيوصل رسم
 ب ناد ل سل ا
 امد: عشئاو شوك 1

 رج 0 الى لآل
 24 0 ا 01

 00 0 ا برس ضر ستول ال بسلا هبل لوز
 اوارهشت ل عل دي ىروص وهوا ايتو ات نحب افا فاي ف اردصمر مو
 وص و ررصم الغ ترالارثحا هيف لع# ,اريضلا وه ىذلا
1 

 ب وا هيب
 امام كى

 ت !نالاى كلاراطاو برص ىرار

 اعدل ل 0 سس ”ملوق و تأ ذب دابر سشعب نلا حم

2 

 لطب كلو ني اج شنان (ييطتسل س١ لاحلا ل بصن لف
 ل 21 0 نو قرصوأرب اسأ ذ بيس افلإب نم /تلكو
 ىلإ نيل تما لو فسم ١ بذكلا لاو قص ف 1
 بيلظك مالا ت ردو اك ارأدم »م هم السا لسمك عدد ىف
 نقلا كم دام تاكا تاند القيت بارا

 "وصتسمول ضو م

9 



 ١ ل لدوبو فقح عض فاقحالإ ملوث هط فوم ماتم فرظلا مث او ثداولا ف ا! ذا ناب لوا يف ظنابادب بسلا ابلحذ ا لاق نو او اع اهخز لوق مس لايتشما لد ملوق هيل
 تزلاو رون د ىسرداو فصتسو مرآ “يبرأ لبث ني لاو بترشلو فلا روب لب مهسارل ف لس لا ةربمو نام نيرثدا هوب اههنكبدا ىذكر س ابع نبا نم خروعاا ذا ىلا فق وفحا نمر انخحا ريف عفن م
 هسا لا انمار حش ىداص مربيوصتلل ةررّملاءايلاو ليقشلا نم فو | دي ردصعم نلا نا ىلا تل بد اشا لاق كاب مل لل ىواص وس ليس اء ؤكءرث اسد نئوو لسحر و يربو حاصله رعب

 ابل لدي اكس لاعت.شدل ابنا و ضن نك لعلاىغتىلا ةراشار كذاب ىقو رب لج قري ىف لضم الو مكب اذع تقول ىل ملال س١ .ثادنعر احلا هنا لاقرلوق ىخركلا لو خلا لين اي قمل وقدر اش اك بازيلا نايت ا تنقع

 ه6

 بازئلاوبان هامل وف لكس لب ءاعدلا بايدس مى اركدءاذ ىرشرلاهرك ار ىلا ةجاعالف اندعت مب انتا وعلاباوجرارنعرلحلا انماء ةقباطمريظياديب و ب ىل اهتدشلا لالقسا و ريف يطرق ع دي ازكرصقلا ريلع
- ( 

 7-5 ليقتتسمل م حيل نياك, مس نفالا ىف ضر تعملا باحسلا ضر اولا سوم اننا ىف 2 01 هريس و فيل اير هل وكي انمار ييظطلا ناب يلع ب ةعت و ل اهو: كافرا الواو تو بر باب ل دعب < اديواضداع لق شام عاى ار انقاو باذعل ومو مدنا كيلاني
 ظ 277 هلع .٠ د 00

 نملابدا ولا ءافوخ مقرن لاتشال] نب خل ل أرجل سلا يلعهوها را
 لق فاذلو ةراعش فص حو اذلو يغفل يف ةفاضالاو مدد ا جوتمس ا ميدو
 كريراش ىلاعتل ائرل و ةعغ بك ان ايا طمى ا ملوي ملاراا يلا هانطم

 ىلا لعب نمو دوه لبق نمئا يلح نيو هيلين نولسلا تضمين ودم زأنم هب

 ناو يلعَفاَل قفاتضرتعم نإ لقوت|مجو كا اللب لاقنأب ىاناميماوقا ظ
2 

 م وقلاورووم الك يئرولي نبا عضو ل اوت مالك مأ# وم لب لوق نا ىلا

 ل انرلت 0ك ىواص ١» ى والا ومو انرطم ضراع

 ران هلرغت
 تعا حيرلاب نما اءإ ا وو نا ىود -درقل اب لك ف وطور لاا رح” و ملوق يلع
 نم ابك اوفاكق ةؤللا لصف اقحالا تلاراف عبرا تءايو ةرطكا ىف نيم
 يدان ىف ةقئرتسا او لاول بن تف فما ياو لي
 ميت شساوملاو لايرلا نمابدايد نم اجر اط ناكامادإرف حترلا تاجو لوقو
 ؛ تلقف حررلا تام” ارباا اوقلعا و مرو يباولعدوك ل رالا و ءاهسلا نين 7

 ا 2 نال ١ تاو لايوت ل اتناول ااا و رداد بارا
 ها جدولا يشل ريل ةبانمل كيلي قمل ىذلوها يلا لست م
 نهاوأ هاو ليقف ىف ضو أ اري بانها ةماعلا 2 بول يت تل يا
 اقام لدعم نزلا ارتاقساق نب لام لةاياطمو اوبن لت ناس بار هلل رعد ماع
 ١ 2 را ١ 72 - تر 3 باطل نأ ىو ل اسم مالم : تررعت ا
 ًكلهاذ جك هادارا قش لكما هتدارأب أيا هيلع ترم كإ جرربوا ومو لا ازعأ تل باطن سان اان ني نورتو 97 0

 هلئ 1 : ظ اوراخإلا الا ارثم نشأ حبرلا نال تل امر اثأ الا ىرت ل قع و نز اهلا قو
 نمووره ىو .نقززمضيالاوءأ سل ازباب كل زب تراط ناي مبلا ومار ثمهرأ كرت هر اخص وهءأ_ن بل اجر ا

 مسدد ناغ نعم وقل اعز مهايبزج ككل سما قرابة هعمل و سة م ج 7 20 1 / 1 7 9 7 ١
 أعأمسا ىنعمبأ عمن لعجو لاملاو ةوقلا نمويف كمل هايم ةئازوا ةيقان نإ ىلا آف
 انكمايشو 13202220 ةوهطاصب ل وعام م يتعمق روق وبي ةااصباو

 20 ّْ ٠١ صورت ضو ل 2 2 هلع مو . و

 قاحوةزيبلا هيج ايبا ن ولحج و [ليلعتل انعم تبرأ وخل :لومعمذإ ةرئاز نموا. اذا رض ه0 نقلا سيان ىو وسراوت
 : سدر ودب وو ١ , جيوب مسوس اع |ةاتاللاو ةءاسادوبا ف ةءيرطاناقرتراسا تقوى ررضاذا نال اس
 د هدة مها ى ورقات امانه نول بازعلا ىا 0 نويتسل هيو مارح لزنأ 07-9 ٍِر 1 00
 6 272 252-7 اروييج/ , |!“ (اوزك ١٠لوعفمو ايروشس,اهلابراصولل لوعشملا نزو نم ىف ابيالارز ال ناكن اد
 م.تيازعلا مف ليش رمال لذ 0نوعجرب مم تانيبلا ججيأت ريكي يلو طولموف سناب قلتم لي لأ ل لانرقو لوصول هسا دوعي فو ذكرت ول

 لوعفمو مانضلا ايس نيو لان ود نماونَدَتا نبل 5 لحل ِض 27 7 1 مرزت و هلو

 ذي ادلم و ثدداحأا

 : وربدقتلاو فوزي ادءاوتو يل :نوككورا ا

 از لومسذ امل ف علل لا ريل انلم نا ىذلا أ مي ام
 علوممزا ملوك لل بكوب ىقنماب لىغناب قلخن ال اال فر لوقي نإ م اظلا
 قا كب شاو لوو كرار ليل هس ىرجو قا اهل وّقب بصن ا هسا نعال
 انلّيطل اه هسا بح ربلق ىف برش او و القوس ةرمل مالا برش لاقي تبلغ

 ىربئرجت لذا نخل لانو ليلمت و مم تسي شو لع هلك ٠ عرارصما
 اذا عيرضو واسال تير كل قف تظناو لسيلخا ىو ومر اوحسم ليلا

 و رارتا لش اعد اريلغفبل توي لدان عباس ةن اح موق لكم لطعم

 ( ل تلت شربل تا
 نان ضّليمنملدب :بلاوىئقلانايركوعم ىالوصولاىلا دعي فوزيه لوالاو تقلا ل

 هنوني تهز ةزاروةبلرا رمال قو كوباني لوتس

 0 واسوا الص ناكوتعستوا ةعبساو اكو ىوبين نجوا نمل نير يصن نج
 ءاوترعا ضعبل هب ذعب لق ياو ووضح لد ناقل نوعه سل ن ائييشل | كاور غلا هبأدصأب
 ”لعلا ل مدقنيؤزح 0 نثر زار ىلإ وعجاوأو هتءارق نم ف ضفدع تسلا و غصت
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 اكونمرل و هل » ةدعي لام الث نس لاجر ةرع نت امن و هلك ح
 الق كا مالا هي ديل لصرملاب يرقد ولا عدو اا نونلا كو لدا
 بسب وبلا اذل ب قحالا وابو نيسانمو انو ئسب اسا دس اوناكو
 لالا عس اع نبا نى ورم ا و وريخالاو وشو | ني الاكس مد دير نبا كامن

 | اب نال استر يف لق نب ا
 ,لاتيد لكل لاقي فئاطلا ٍنارط ىف ا نم يل ىلع عطوموم ىلا نامل
0 2 
 ا 0 .  ةاعسم م ذاايا ىف ب اعساب لوقو ةييرملا نيم لوو فوك ة العصا

 بلاط ىلإ توشحب جرت بسباوملا ةرابعو ليرسن ضو لبق ردن تل نيكل ىلع ةراسم يضيع ةالسلا شذ لبق تناك اولا«. نالاضيا است ف وطارلقد ئه نبدي ذا عقلا اكن دم ظ
 لام عل نم ليل ىلع روصو و اختل نة يل اعج ار فن لا لإ انكم السلاو موصل ا يلع فرصنلا ألو وبسم كت ديدعو و ارفسيب اوزعاو هوم“ تشل ىلا فيقث فاش اوكري اروي ماق اذ ”لداحن يدي زوم ناكل
 ىلا زر صن ارلق مالسالا ىلإ ميريل فل اطلا ىلا جرت هريبدحب نا كلب نم يا ال لو ريل نا ليت وتلا نإ قفتادق اكو ري ضو لص سيل فوج ماقد السلاو 5 اصلا ميلغن يو نيبديش نين م يبسيلا رشا
 م فيل نيم سس نم ى !|رحار فن اطلا نم 0 ثنالتلاو 0 مزعا س نكمل وذن را لس نودي 54

 "٠ تلا نا نمار فيلا انفرصذ او ىلاعت شلال زم الف اوت اولا مودك ل لهن لن ارقلا ريدم د مو يلع تدا لص ىنلا لع اوطبسو ووعس رب | نك سيث ى لا بالو نائل اواو رج ابك  لصرل هز

 + ىداص» حبس لاقد ظفل ى ارولوفنلا تح ةاعارم م مج لا نآرقلا نوعمتسمل و ع



 نارقلا قو ريدا, لوقي نمد دع دتبسرب لسيف و م انصالا ةديغو لي ؛ اه ىراصنلاودوريلا ]بن ن اءارلعلا لاق نوعبسكبو ميدرزناو «لااوجتن نيصمرموك نيرا قالا هدب ىلا وس ا دقو ىااروبيارناكك ملوث عمل
 ؤبنطولارلغ و رازلا نم ٍائلاالا ب بلكات نلكل ابو ريطي خا 0 ما ىورو عردبلا» بسب اذلا نساك وم

 باتلد عب نمسا ىرسمب ملوث لع ىداص اب اوسباو باصرو شر بالمس طم نومشو
 اب دعب يل اعرشلا ىلا يوكدلاب هوغو باعللا ىماوحس ا رباودارا ا باونماو موق لس روعسلاوا مالم

 نول شيلو نولكايو «نجا ولدي مك ةضالشلا مالا لاو ارتاوثوك جل ايدرانلا تسع ناجيدعنو ثيل ار
 ا تال تاب لام 0 بل

 تلال ااا ناو نال راب دف
 م: هابحاص ل اكورانلا نم ءالاالا مل باوثإلم يي ةفييطعولا لاقل

 2 0 ١

 ]اق زصم ىدوم عب نصل زا نارقلاوه بزنس! يوب دومي اواكواونمؤما نا
 قي هقيرطمل يفت قرط ل وهالسجالا حلال يري ةيروتلاك م لقتىا ويني نإ

 فمن اًقتساو سيق ناس دعب

 مما
 م0 وح

 و

 :«نالايضعب ىا ون نعمل ركل رفعي هياونمأو ناميجلا ىلا كاد خيم عادا 2902 مت
 27 ربل قابيل ناودلؤم ويلا بلع نع كي لبر ىضرالارفقنالوولاضملا
 مثيل وأ هللا ىا نود نين بجيل ن ملل سلو ةيوفيفنم برهلاب هللازجعب ال ىا ضل
 اوكتصوا لعب أر هاط نيب م لاضو اوبس نيذلا كرو بازعلا هنعوعفديرأسا
 أمل تريزو ناراخولر قبه نعزجيمل نويل ومقاهي ثععبا

 "قلاب بيزمتلا له سلال لة ياها وبن عين أب رأي أول ني 1 ق 0

 مزال دما 1 كرفود لسرعة هنوف ادب هلا: 05
 ليقوميزتووذدبطوف نأيبلا نك مزعا ذ نوكتذ كلبق لسا َنِيرثا دشلارطبرصلاو تابشل ا ووذ
 ل توحلا بحل كن كنالوأ تل وقل سولو ليلو ىلا تولوقل مدا فعرف ضيعبتلا
 اصلا ماؤومت بازعلا] زن بحذر مريض دناكل يقدر زعل لوزن كوقن لع
 ٌةلرلوطل ةرخثلا ىف ب ازعل نونو نفر مورا. ا6 لا خال علب لاندنأذ ب ازحلل ل اعتسملا
 17ج ىف كيلا هلل نم غيل لي نإرقلا نطارإت نت كيا مبهط اينما فد
 | ةيدلا نق ن”نااكوالا ين سم لاتقلا ةروس نرن ول اى َنوقِسْفموَلاَلإبانعلا يشر
 ادام لها نمو نين رح انتا وئاوسة يأن وثلثو عستوانأمثى شو ةيكيوا
 الفوأدرالا ةلصومأ طلاء اءطاكر علام عأ طبحل ل ضأن اال اذ اسس نه اودَصَو
 اواوع و مهري داضنالا ىلا نيرو ءلضف نئيندلا موز ابافةلا ذل زور
 اليس الرفع رع رمل رح نم ياو فنا ىقل اول محلك لميا ويكي

 تا ببسبت أي تاس ايكو لامجتال ل الضاى كر هزوصعالف دالاس ع 5325 1 كرت هلم م | ل رم ا 7
 اوما وشل ني ىا كر نم نارقلا قل اوكيتااونما نينا تا :ناطيشلا لطارلااوكتاومتلبَرْلا ٠

 رضفيمؤلاو ل عطر فاعلة ىامبلاوحا نييك سالإهلا بري نآربلا كاذل مم ةغرر. ملأ هأصاأ ع ااا 00 62 52١ | يبأ# 2 6 اكلاذ ب
 ذو : ماظ ف اهتحالإر خال الا هدب حيسانمد هربخمبلارعا لمت لوقو أد تبس وفل ن يلا يل وف لكل لج

 نعل ل اورصورل5 هل ضر ا لطب كرر لسمك ا اغلا ن اب
 اهب ند رجتلوث لعل كا ةامبرلل باقل ل السلا ن مال كب و عاضا زك مل كفر بجاد الق حلل

 ةري الا ىو طعلا تاك اصلا اولمكو لوقو - ماوقطنو يولقلا رقص ا لا نم ؟نيدلا ملأ للم
 هد ا نال _رظعت د اسل او م اهب لك امن فش
 ةيس الش لالضنالا لجن نينو ل اضم نك عرابتاو نير الا لم دس لطإرلا عرابتتا لعق وري يعي س اذلا لال ع انما بر

 بقعلاو لسا نع طقسي لوكا ناف مقالطا لك سنن يا غن الدر ة ل روعسلاولا هباجالا ىف مز ايف
 نيا نا ملك ا / كلا ام هك ل باوند كم ةقرعولا ماو ىف فقول وم. ف .اياق تلا لوقو مد باقعلاو باول

 اباد نارقلااوعسرس ببي -])

 ول ة ل,
 : 0ك لكس ثحبلاىريل خيم كلا مالك موب لاا دري لوا

 | اههبرانرت ان ارابلا نادر 0 د ٍ
 سيلا ليث كاب ءهتىفامد ب الاردص ىف دراو نتا نا باول لسصاصو تشم ناازيت ىف

 جس ٠ لاعلرابلا ةد اي رب لوقلا مت اف لا لب لوقب نع بسر ذل هرداقبشلا
 0 ! ادب سيلارلوق نا ىلاو تد ذك ف رظ مي نا اةراشا هددق الا م/لاقيرل وق
 0 اولا ل اني دو ريل وف" ىو اص» فوزه ل وقل ل وقم

 مدعل اول وابص المل وق ٠ ووعسلاولا "هيف كم ام ميكس ار الاب صالحا ىف نوع

 هرعلا ىلو بصل شم بصري رتل و يرد صص ايو ف هير رسل فص لك قبب ف اللا
 مالا لغم رع سوم اّقلا ىف ري ارشلا لعريصلاو تابثلاو هر ث جلط ىداص»
 90 الشم اما ل ومر نييدلا لسرلا نم مروعا وو 0

 ول ةوقلااضيا مررحلاوريصلا يف يلع تم دام يب نرحلاو مررعلا هريبكل اق ىبنن مجم
 و علأو

 : ,ناذلك السلا بدلع انا لل للا جي درجرريصلاو داود قلو - هاضن

 نا ايلى هلال ث يح م اهراخاو للا عين ىلا تلا هذب ىف ورسفللا /

 سون مك يلع ندا لسى نلرلا نم رعملاوا سارع نبا نع اهىلإ نبا رخال
 ومو بسيشو مار اورومو جرو / ةدامت نر اسمع نبال د سيكو سومو مارب و

 لو سو الو كوس ملوأ سلو بولو بولو ليحل مب عرج ثلبا تارا نبال
 9 يلصر ءاارو ىسومو حراصو دوم دل مياس ابع نبا سنك يود هن إل و ناكر
 طفعلو ّقاساو مئارياو حروف تسل ع ان لاق نع دفا راب نكد
 راسل وس ئيةوروارو م وماقلا بحاصدازو بولإو بفسولو

 ا !دارلاو ضيم علل يف لاق ضيحتت يقلق علط نمل 5
 ىلا ىو مكي ارباو رول نسم ملأ امم ملا انغاذاو بار 3

 الس امترلوقل 0س 0
 لا :رعلدج مر رلوق هللع هلل سلا ةفص مرعل لو نولسيك ايدو ا عاج د
 بحاص ى لحن الاو ينم لا مدع دارا يسب ةرحب ا نيرا نتدارا تالا امس
 اضياللم بد انلضن للا بلت اعت لاق مجم بست ع يف نقد اذني
 ول اعنا هسل بانعلب يافع زل مال دل اكاص»
 اعل اجو ريفو عقر ىلع ةماولاوأ حالي ملوث لحل فراس مر خا ناو هلال
 هدام نم ره اسالا لوق لالدل عرالب ّدعاسلا 2011110
 رلوق دعب حن الالحاد أ تج داىل الا الب عرطملاو نآرقلا ىلا ريد

 ميشا ابا لفشل ب ضع ضومو حبتس لو لف قو ف غراط لى ا لف
 روصملا لعايصن اها ئسسو نمو لكن يدي زقو لاوبتمالاب ربل ق اختم انا نالوا
 ىله مالمو ايضا اعذ غبلاضيا رقد ما خب ذل ىلا ةءارق هدي لو اغلب خف هس
 سل ترعنملا ىو ارسم ا ىف بضضنلا هن ال رق لو لاق ءاذ ةعاسل عن بصفر وكن
 فير ىلع حيزفو رب خرلب اسيا نحر قو فل ىلع طير الد قرقدق تل زاب
 خرا, ترفلابم غرللبلاب نامزلا فنصو وا حرالب ىذ راسن يا فاطم فد ل عر ارينا
 تمام نم اياد نيف اكللالا راب دلاد تالرإلا نوما ساما بلس لل و هلك
 مل نآرقلا ىف ةيآيرا حلا هدب و ىلإ لاقي ل وزي افوبأ ايصاعولو ناييرلا لك
 رمت ةرلاننا سابخ با نك يتلا ل نقدي إي ترو ثلا لضف نو عيل“
 اهيرسدملادتاف ارم ىعسو لش دبر صىف ناتلكلاو نايالا نااتاب بتدكل ا رعضو
 برو تاولسلا سرر ١ ناحب ميركل . راح دضهاالارلا ال مرلا نكرلا سناك بو
 ف تدرس مدل متنا لوخغوا يخول اهب درر مول هين اكل | رح يسر و الا
 ةروسل# غل ىداض + نوقس اهلا موقلالا كبل ب عراب ءابننم ةعاسإلا وثملب
 ابعنيللاق لا نيب مل وأ علل بيطخم اوف ن يذلا ةروسوريت ةرومى مو للارقلا
 ترملا ىلا ظن لجو ال نسم حرر نت عادوا” تلو ايم الا يندم ةروسلا هذ
 لولو لميلر | ككل ندا ىلك سس وجو الا تبق نكن أكد ىيد قف لعاذوخ لوب

 لا هذب نوكاف ل ىف ولو | دعب لان ايف دلو ةرجب لل زن ام وكت نإرووشما و رجل

0 

 - | باهباذ نينجا عرضت !رناو هزكو ماىط ماى اك اص ل اغا راد وقس الا مدقلا كلبي وف لل ااا أ
 م لك رصو رثصارصترم الا نهض و ضعاف دست ميكدصت كره / لاق بقال يامن وليت مالسالا لوترلا نخاوعنت او
 ىداص ”: ءالوإزل اهب اد دصقل | ثرح كرو يي اصلاو مولا ىف مبدا نيبو لاملا ل م" حيد تأ هسا مما ايئدلا ىف

 علل واص» ةرغا شالا انفو اكل انك ط نموه لب 0 الغ او سيل اصلا لن ارز ضديفتس
 الو هلط» ضالوبو

 انني ترام ؟ل ارب الارث وفلل ثم تن ايسر فك دال

 سالو
 ربا لعن يقي فلا منير وكلا ىلاوا نس انلاىلا نار رسام



 . 00 ا ل م قالا اال ما ع علل را ىف اعلا »اوك يذلا غاز انرلوق حمل
 دق اع تاعياملا ىف نتا لشي ملال عل م رار ا ىف اذ/ل وعفللا ىلا اذ امي انم بين راسا ل اللا وارض اف سارلف لس عرا» لعام ى او اريلا ب وسم لم لب
 رم وعلا سامو ا تارا غلاب ودعلا يف نك او بلصو اذلغ دز يكد وماقلا لد لين لانني تاعي الدوم اعنسم ب ةذلور 1 نظاما نا داو

 2 وعلا لإلادصس ترا ىلواغلا»ل انك طري سا رسالا ب نئويام لو لكم سدر راك ينك نبو كرس نأ نشيد يلب قشير 0 اوتساسب عيسافلاب قاثولاامرشف لق
 اور اف اباد اساونم نام افريمقتنلاو لعب اظاب بسن بجو ةدمج ميقا عل اليصفتق سيق رسصسلا نالور اا زوكبال لعب دصسلا لصور اب وصتتما رهن رجس ناب ريفا دن اداو دعب انماءافرأ وف ندا مانو باسل
 00 الار كر لاح درصاو ىثاشلاو ىروتلانغا مه. ذا و م دي لق ا حرا ةرتستت رقم ل اعلامم/ن ال وعفمايجسا, اًهبلاولارل اق ف اعَلاو ءادف

 لاعتر وتب < فوض مم >> ىب ىئازوالاو فص ىلإ لاق نري باد نسكإ و س يعرب اركاب كرك دم» ل ارتي رارغلاو تحلو ظ
 0 ايم نال و ندصو كس ووش ولشأو 6

 2 0 نان 00 و لا لس يك لب | ن نكىور) سيساو اطكد دب اهو ٌةراك ن كى درو

 ىيبراةراوررغاذ ىا هلعفبظفللا نم لدبلصم اولا بيضف أور 2 ميَقِلا ذاك هللذ ا رش سراب ا نسا 2 ياس 7 0 00 1
 37 1 دق سيو ماروبساو 9 هور ىيعاءارر

 و همني مدخل ذل قحتبؤلا يلغي نوكين كلقلاف بلآغلا نال باقلإي ةيربع ىهواتقأ 0 2م ناو 0 0
 رثاللسالا م 7 ام قس نسال مرت
 2 5 مؤ سال هب قويا, قيود د شروره ساو نعاوكرماذ ىو ف لتقل اميه رب 0 10
 لب يسر اهلإب لإ ملإق عن باقم السر ساد اا انفال يار

 ةيساو الا هزل ةودافت يانا !َلْواَمإو هنوف طقم نوت يبل لدي هلال اد ءالاف ناجم اللا ل بك ضن عيل هن /قالطإ كنس امنا ظ
 5 رو دل يب ا اراثألا رالي /

 الخيم هداف لهو نعله 0 2 22
 راما مصل دلل اسي ودا 20 10 ءاتبيخ كو هسه 0 0 امتلأ رب لاتفلا كه كرج جت ةراعتسا
 ةالالسر كلامة لمت هب كل وور نلف نر كنج لا لح لشما كو ولسا ب هلاك نك لهل
 0 م 3 27 صوص انزل مومن ةرجلاو ريغ سا تاع او رجثو نود اورد لش ل قو كلاي
 ليس قرا 2 ثروت لوا لا 2 1 0
 4 0 2 ع مف صاخنلا» كاصاللم يندم هاك لاف يارب ساي ى ار م لل ىداص,م 0
 2 ًامعاطبخ لضم : اي 10 0
 72 2 / سلو مع قكوم امإ بادب لبا لك با | ثيرورمو تءافلاف 3

 كاملا نوت غول .نيبأرف حتا هاا يلبوابيلغااوانق فاد ها[ لتقيم نماينرلاىف فين كارما 0
 92 : . كر اص 2 ا 11 هلأ طعس بترا م ضف 0
 لع متيملوسرو نيدى اهلا وراعست ن]لونمأ نيل ادي نبيع لالرتساريغنئمت لخيوم امال . | م 4 ”لائياناىإ لس باطلا ما ادرلانستسا اينما 8

 لع لدياوصتةنادإ ريم كلها نار نيرو ملا شمام تيالعدم 0 '
 لال لاورمتلو الاوت لع فطح نتاع ضاوملل نم: قاله ىلا 000 8
 7 وباين ذأ اية فيلات لكل غشملا نأرقلا نمل: 1 110 1 8-2 قزم
 77 و والك يارا د 9و ترب

 20 22 2 هلو ا ! م 4 ةوبلا ساووه دا ومينا كاهازدازعت] مد مل نين ناد 7 0 1 8 2

 0 يانا نيرفاعلا اربقونينمملاصنىا كلذ مابق نمةرقاعل اما ها .| برمج نم ا 14 ميدو رمل 0

 07 27177 سين ننالذءاكيلا ىدتسمو ل, دعا لاح 1 0
 را لحي هللا نإ تول لوما ننرفجحلا ناواونم نيل صان أوم انو نوفل لافاني يلح 20 0 ترجح أو وأوس 1

 لايم هاولا3 هامل دال نيل وطرل 3 7 2 | سامر ابارس 0 0

 امي لاد ١ راسا 7 و 0 1 0

 0 "كنق ل ' 0 لف ب ما ل
 ”لثمم | منيبتلئأمس» د ىل ناثوالاةءايعف وق وهو كيان دوانسح وف هلت وسد . انام تلؤمالا سن تدم ادت ةداشالا ماد ا هيض ةدص عاكس ا تحط تر مل 7 ىقداص ءءافلاد عبرا / ' يدمو فو زها 0 7 اك -- 0 1

 فيلات ف نال تزد 1/60 فيا
 نم نب اة كاأ ل مالخلد ناب :ةراشملا نوفل نو ىلا هيلا ةفصىا 0 ارا يو ا

 لاا مد انعم ايا ناسالا لع ولو صرع
 اتسم زئئولالو 00 0 1 9 0 ىو اس ىلا

 7 او لك الي زاجل العوم وان !هعبرلآ 0 ١ 0لل لبو ارث 0 لا تاق نك 0 فال
 تتزلاببساوف النيذلا كير لبان ةوقدشا م تلا 0-1 نأ ىلاعت ءاوب ىذلار ب / ع 1 ىو فلي يزل فس هلال لاك
 اهتاج» ا يف نب فعل و نيب و شارل "فاز اذكار للاب 0 راع اعل ولع كا باقل رز اوأو 0 1
 ةلاشا امنا ف نرصتلادعو ىلا نبا ري ست يار لشمرر ا ىل ذا <. ةرسمل افلا | دعب او / لشي لايف وس دو ل اناا نلررصلل 0 دج أ

 د هاد هت ةنجبا لثكنا حب رار ا متبل اي أني عا رياو يشل ركع مالو ارجل 0 0 مءاضاابين زا وأدشبم يالكيرا
 راسا ايف لب [يلماب لاقاللاق ناكر اما اب ىب هس طم أ برلمان ىلاشلا رام ارب: ةروتسئا ثا للاعب ب عاج ا ةذاطلا اب لع اثا ايفل نملك ا ودل اضرب تما اير يطا هردكو حم محب اذ اشم وراكال
 هت لم راكمالا فرت رئاسي عا ورا امن ىقلا تول شم حلا سيرت الا |, ىف اسم ال هللا ركب وبينا ثا افلا



 صين نتف وب الى ناش لوقؤي لا ومو ذل تام ةذلل ل وق حلسس ىواص» مسا ودركعد ضم اعدوعي اف ىا مطلق خط كرفس نعتسل حي املا سا يريفتن ادزصو براضلغ نال ىزصقتا وملف هس
 داممتالو عرادصالو لق ذاب رمشل سلو سسعحلاب ى ديالا الو سورلاب لبرالا بدت لو ةداوهالو هضاضف الو صوم ايف سنى اى[ ن يداشل ةزل لوق حسم كلاس هس تازآن مف الو( امسصالو دامالو لقبي ز مم
 فوذم و ريخأ رتموا فو ذم ا دبل لك طع# ةزؤغمو ملوق حلم راو ةروبشملا تاليداتلا ريف بفصالا ههسسعم نولي ولا زوو ب ىلع لدا لو ذيذل ب "ل ذل ثا” ولي نازي ةزل لوركا يهاتف ذا خس الا در كبل
 فاهم دول شيل :.ولكأ ايف فيي الكتل معك عشري نا صاع و نسج | ىف نوليومد نيرا ةرفخملابوإرلا نابر سما باجافاريفاسبا ىضضا او دمج لوخر لي وك ةرطغملا نا لاسقياب كاذب ع رمل اروبأ مار هك ل ةزفخما لا
 سالو ا ىاددقم ا تدربت وف هلك ىداص "ين ب اقعالو يلع بارحال نبأ مكاو باقعلاو باسح ميل برقي ابي ور طوال نافايندلا

 مدح د

 أنين تضاعلد تف رنرل ام فال ؤتمدؤف ى از ضكمفل يسع
 :والخ هيي دينالي نيرا ماو وغلا ةجورخ ابن دللزب) فالخخ ءفصْطُدي
 نىطب نمهجيوزخل:اذارن ]لسع فواد فصمل سخني ءاوريشل دنع ةكرأ فا فايندل
 نحل مف تضاروب فطير نم ةرفعمو كارلا لعن وفا نصأ وحبل ري عمشلا حلي لحفل
 يوم بلع طخ أ يدلل نحر وكيف هنأقامندلا 3 ليبعل ريس فال كذا يده
 0ع ملطقف ةراحل اري دضو ريحت راوقس عنا ذهؤوهنم[ى القمر بيرد
 ١ | ىل منها رعممبلوقلءأاينعضوحيلارطقلاباعم مجوهو مهايداز يجز فت صم
 اوتو نيرا لرد ماور د[ كنوففا نمل ل هود ةبطخأ) كي مقسم
 ى :ءابلوا قلالي لاق ماجور رق اراب ن ووعي هع حل ملم
 مهنة ناو ىلا ةءاوه ابا ودكلارعيهلف لسنا بط نبل كيلوا يل جب
 هرأفككينورظتبأ, نوران ل مفرانلا كيزوقنيأرمم مهلا 0 مثروقن ولداو له هلل مه داز نونعؤملا
 ه ابطا ءاحرشم ةأبخ# ةعرح ايات نا للسيل ىل :ءاشلاز عل اسفل سمات عاملا“
 011 يأهل اجا ةرجال يو نآس دو قلاوأ ناو قال ول بأ آجال
 يئن وفساد هايقلاف فاذا لعل غايمد ىلا كهل ناقة بسغننلد
 ىف هللا فغتسل ىلا 217 لسعل و الصرف ىضوهتما هب نقسم هتمصقعم كلذ ة!ليقوزجل

 كبل سمءلعي هللا وحول اذغتسالاب وهنأ رحال مارك يف وملون وملف ماع لك
 فخج) ؟لاوحل سيرت يوه ىلليلل ركع جا ضم ىلا كبد أم نط دوتم وابل عكا هتلر كقو صنم
 ءقروس تلال مل طارت نيل لوفي قهر ينم ول باطخلاو هوز اذ هنمئشيلع
 َنبرَل نر لطو للان اكان رم زضول و 22 ب2173 ازبلكااب

 تيك ٠

 272. لل ات7أ]17]1011#*11#1 ع وول تالله . ٠ ايفل نماذوتيومل نو يضم كاي نوط قفا :ماره» دافور

 مو كلزصو فور لولو اص ربح رتبت ىلؤاو هنوهكب لاقلازرف ا يرمبف ى
 لسه اذا باوجول لجو تت ناجل ةعاطلا ناميالاف هاف نصواف لاتقل ذمار

 : نمرة ورعأ بلو نامحلعاءارطخل او يل افنلايفولر ورا سلا كيم ا ١ 00004 ارالز/ الإ ةميغلازع ا ودل أ ىف فر ا

 ادلب ةعاط نيل قلعت كل وق و فورعمل سفن نياك !رلوق للسلحا كس لوقو ةع ايلا مب, قيل ى دعا لعل لن ف طحنا لكل دي ذب وب اهلا ف ورع وقو ةعاطما مى داف ىدخبلا لاق ددسن
 دامترب سرت ئاردى اداب ىرتتفلت سرر سب لايقرمادشس مزال سيل ةيسداذناب يالا را وق د صورها مز اذا ريل وف حلق م داف ىلاعتل وقل عاطل هتدلوق ندويو كل ستان ورع” وك فور عم ل وق ىف اهل وقل تكل نسم
 2ك رلاب فلقد هيلا رع اذاربلال دابا ىف بالذ رم زب فل كييلع ايس ناك زززفصتالد ابي ىف ةباهالا و قدصعلا مايا ملغ اودامجلا نكذوعقلا و نا خلاو بذل نسمع ريت قدسعلا ى ناكل لوقو

 اطل لاق ,اووص ايت “
 لو لس سال وارث اوفا دريد سند دك رأت لل اع اننا .

 نحمر اطك عى و ازد ابسلا ىنعبمم الفلوس دعاط درسا ع اطبق دالا ناكاك وأ

 اذابمعبا لكل ومافلابانارتقا هرطيا الو ريف اعلا وجو اذإ بارجملوق هلل عرور م نقيا و ناهيالإ لصالاوروبخملاو بو نريثوم ا دوتؤلا ل ل و حرارلاو بلقلا مكان منار ا بسس نانو ءرعبطلا تيب ل دحتلاذ
 لاب مترا عطل ىثبلاب لماما ل اوس اج ىل رعت ىلا ووعتماكحا لا ةايؤلا نكت ع الو ث فلس نداقتفانم ازا تساعد تدي شاي لل ةيسرافلاب تش

 قمل رهن ارب قوم ن/ىوتسيلال سداح الل مايفتسالاو فوجب انسلا دل ا
 رو دقل| رتبملاوب ارب متنا ب لوب نم املوث هلك ىداصا" داشسلا ىف لاو نسب
 عام خرا سوب ىلك وطعم اوقسو ل و يداك |م[يقحسس لاو دل قروكذ ساو,

 (يظفل ةاعارم يلع فوطحلا ىو نعم ةاعارم فوطعما يف و يمس ا لص ىلع يلع
 عد اصم ندغرو ضير لم ا دود نار ةدو.. يس داصمى ا لو هش لأ"

 معييملع ليدلاو قلصت أعم خير إسعما ىا | داي نك هك حرارصلا فاك عع

 | عيااذكو نيد ةيآلا هذب وحد نيف ودا طخ ىف لوق هلم ٠ نايعم ينساب
 مسبمطخىل لوق هلشس لبم# عيكس ةروسلا عراب لوقا ندم قانفتسم وكتسل هيما اللام
 ووعسم نبااولاسريجسلا مارتن اذاف نقلا ت دما بسيد راك لاء: ىل اقم لاقل ةعمج

 ىلوعُيكن وفانلاو ندونموملا ناكر اسس نب جرو محليا لوسر لاق ذم دبس
 اهاساوعت ا ذاف نوعي لف نوقف نما معسسنو نيبو نم لوقيلاء نونموملا عيت نال
 هس برصنم ا ىلا ريشي ءاسسلا ىا ملوق عللس ك» تلف افن لاذ ذا نينسوملا
 نمايف ىلا ةعاسفل كسا نا ىرشخملا ىلاقن لاى ىوخبلا لف يش لذ ىلا يذلا
 ن'افنوم و قب فرظوب ىلاقلا لاقوزصاحلا تقولا ل ريد قت مدسقلا قع فنالا
 هدير اذا سايسقلا يف ل ل عاف مسا نإ دبا ىارعالا تءافستس !لااقيد فانتالا
 مبطن ىمدعم دا نايحولا لاق فني او فن أتسسما لب ىل الل سر عمسمل داما دزلا نم
 ميسلا عمرا ى ال وق غللس نم هكدا «رظ كوك دابة احنا نيدصا لين ف ناو تسل ىلا ىلع
 نزل بى ودب مالكلاللز لشن ا سور يلع ا لصون ميلا عي ريال ى دايما
 در و هللس سلايل ”فرصنالد هدر الد مو مله شما لمي ىلا ىلا ب الو جمال ىا

 لاح نب نوعم ابن وعفتشال مر اوى بتقئاملا لاهم شلا هي اسل ا ورتسبا نيذلا
 كس زا ىنلا وباريس لوث هلك ىداص» نوعم اب نوعقتسم م | و ينسوا
 يقرب كاتاالعلاءاو لصشلاب لص رقو سوم يلع ثم لمص ىلا ندب يرغصنل |اسم الع نشا

 هله ىداص» شرما قادصوردقولا نقحنل ىنهاسملاب عيب نبع اناد أتم
 ىهفرلاو لير قلل ميلعرشما لم سمن ىف ىنحدظئذلا عربا ناخد ى ا ناضدلاد لو
 امداذادرفومادنمم باردو مدقم مسه اذلوق هلال كام عاس بيرق ىلا
 ةقاسل م بءاهاذ اراد اتسلا مبا فيلوؤحسا و رلبسق هيلع ل د فوذم اهب اوتو لع عم ب دع
 اذا لاك زهق ئابترم شالا لالا ان لوأ هلك ىداص» نورد نيل
 ما 101111 عال تر طع ااركتسلا عقل ال اتسع

 ففللاو لاك بحول ىف ىف هريجن ا ىلا ةداشسم الحلب ةمايقلا موي ع ادسلا
 "وطلاو باري و نييك سو الجال و لعدلاب لشن ىلوالا بارد تا

 فالي فو ليوريغ نما وب دريلقتلا يوت فلكلا ب : 4 ى , اميمولاف

 نيفي نق ةرباشملاعر لعل خلاشسلا سون ولو سد هضا ةيارم عبق ةيناشملا
 وإلا تايب يفتساو مل اوث فلس ىواص»» نوشاانتسلا سنانتهيلف بارما هرب ىف
 راسطختساب سافنلا متم عفت ونا ورا ةيغادعصول رلعإ نمديطع تملا لئتسباف
 هسا هاف بمذ ل نوم نانا تالب داسملا 7 ورم 3 لك رم بول ذو كي و

 نب ؤدزو عربا بضم ايم نوبل ضف إل! رنا ايسسسسالا بنز ناري مخنال لل ول
 امج ىلع لك ف طع تالا هذي ل تاطلال يفد ل ابكلاو رمانصلاا نم حربقلا ةرشابم
 خرم مما .كذ ىلا هدجوا ندصا و ب نتن وق هل كداس»» لاستابنم
 ىلا مع السما هيلع عقنر | ىلع ماتم لوجو نايسبمسلا حر ود ىل و ةوبنلاخيدادم ىف ىو دل

 في يابا بصل ظن بلذلاب كيكو ىدالا كرت نيد السما يلع كرد اد
 5-5 أو سفنلا راطمو عم اوملا 0

 منانناكس م١ بقتل ناف ثار صنا عتود لإ تتنك صلسلوث احلسنم »» لسا
 ا و لتاقم نيرا ذل كدا لو 2
 بكا »دسم نإ د ريس ب ديسط هاد د قرا ىف م ونمو اين ملا ىف لاف س بكوب

 لاتسقلاذااينرم _ولألاروليلال ةروسلار أى اان ورسم اونم إنني زلال وقيد رلوق عسل
 لل ةيكمارب اب متت لل وقلا لمد بالا هين قانا كدلو ةنيدسلاب اف عرضي
 م/ ل داف وق لسلك ل با» اين ض حبل ىلع ينم اهناب لوقلا لاذلو [ رشسل وابل

 مالكم لف مكديعد مى ا ةداتث نكرر سس ياو نازرلا دبك ىددو سا بسكن با
 فوك وربت نإ باسكن مسا ءلو هلل لاب مإر يف ورعم لل وق د ةعاط لافت
 0 را هال

 قنا لاتقل نا نكد

 ”: نالاسلا» اضع



 نوح لطم يدهلا ىارطا مث نيرذلا كدا لاق اكابلبت يزل يل هذب ولد ديف ناعم ىلا ورى نرقلا ندر ديفا مل ف غرم '” ماعدا ةلصو حرالصالاب الا كر هايإل مالسملا يطغى نلاو اهراارعطتتو وكول |
 راهث لس كام ايفا بيف لدي الف لفل يلع نحل ناو بدت ما حا د اريلبف مهدد صنت ل يو ئطقنممم) نا ريشسمل ما ب ولكل وق لتس ىواصا» سرقلا ندري دنيا ميول ذ نب ميستف السلة قر طورو هالو ةىيمنأ
 نروكس عمد ورمى ال لرش قالا لشي نحر مال سكتو ىارلوا ميل وق حل :«دوعسلا ىلإ نيم ةدومبعسلا اعف الار راسل تسمي غال يس نس اهب صوص اغق ابن الع لالدهل بولقلا ىلا ى١ابيلا لافتا هذ اضادابإ اهنا
 دنسم ليلا مر مواولملا مرا وورمع ىلإ 1 ا ىلا د ملوق هلع كا» بوقتعيلمرلعملا عود اضملا نا لالا

 ريك يالا نافرج ادار نم ةورق عج يكف لنا مالا نوكيال ل جالا دعو لامالاوراطالا ل يم اف لوقباوريفنو ىذارلا رص لاوس نك مارجلا ىلاعت تدار بلوق كس كام ناطيشم يمن وعنملا عفو ب مار وويل ورجل
 ظ 1 ظ يركب اكن وقف ان ىو فيولا لو لايام نيكل ل لكم ييطع شم ا لقسم ت0 17 لك م 70 50 ريس كس [. م اوعتتن يش مآل م/لوقيد عت هيلاطيشلا كلزفد اسمو يدي كذستشإ ثيت سم اطشلل لع انس اان او ةقيقحا ىف شااوب قصاد لوسما نلا باوجيا لحضأاعو ناطيغلا

 نورس ني الفا ةيادبلا قيرطرع ليش جا ىعل و قحلا حامتسا نعود هلي مهمل ني ال قا نوم لو لش لعل 7 للوزن امم د | | سينتج د2 وورد ريس ص قاعت تارك ناب مرش عر مو يسلط | جحر تبا لوسر ىف نآرسبفلا ند زازا ورارعقا وبلا هما يلمالاوظتر وتب ضلوا دبا | ضي ودرس مسرع ةبه اعيد شيلا ل اهلارو س١ نيك نملل ىا لوث فس »+ نول لاق لا ىلع عد اخ
 2+ 1755752753 0 ورجع وس | | دو ىداص» ميداب الذ م3 داهب نويرطيلري دكا نا اب م/اورلضبطر لطب” بأول
 ءابداعقأفنلاباوةترازبالا نار وميغيالذ 0 / ًاوقاحبل بولو لعلب مأ قلن يفعش نأ وأ رس طيار نا وو نما كيال ا
 دج 5 هك 3 7و 2 ١ 1 77 تدصس .زلا نوفا اك هو ىلا بسم | وث هلل » دوبيلا عب احمل نأ

 ليمملاوماللا قب لوا 92و وب نين لس طيشلا ص نراعي ها نيزك اا لو يو لا دو لاسر سردين
 كا ةئلَلرنامدإنب لوب يسب ل ضال كذب لضلا فان :ةطتاطيشلا ١ نيبال لب اس

 عم دال سانلاوينتو تال عونا ةدارعل ع ةناعلاراقأ ضاق ةةيطتسرتملا ١ لملم ين زب تا
 اذ ا ورم | 7 ! 2[ لع ةاناءأر دلاوالا ءأ | تال سسا لوسلإ درب مو مداقحار سا حرر لولا نين لل ةدادعو فحول 3 موو ملا رار سس اح ف يو يا

 امه ع 5 دعم ماعلا عن صافادس كلذ اوأق 000
 ولاة 2م قو فويل لولا بذا وما هوجو :كيلم لح نورد اوفو تاويل ىلإ انرعرلوأ هلل «٠ يكتم علف مالا تدر دوعسلا ىلإ يف

 1 محاو يضرب رب لمعلا ةَاَوضرا وشو هلال مخ ماوي مل, ءايةروك ل ملا :لاتعل ىلع 0 ل ا ق1 ور لهل 1ر21
 5 هنيرمولا ننلالطهؤأ ةحلربظي وم اقر خامل جزين نضر و5 ق نيل ابوح تاو لالي م 57 0 ءااقنلا اره[. | | م77 07307727037 3925 2-377577,42 | © | سس اهيد تدر لج ىلاتلد قلو م جسمي ناك يل انما ني" الاون

 6 ل 5 2 ١ لتظا# ع3 و : . لمار مز وف و هر هرعتلو لو 2 لبا ىف

 لوم امبأ 1 و ندع مسقلواوأ 2 2 لب به ف2 قالا درك اقع 2 2 0 ا 1 ملال فرس برا انيبال

 202 772372212 كسا اا ل نكم لكلا فرص ارددع | نيبنحم لس لاقي نحمل لوقا نك ىل ملوث هلع كلا
 معاد عب هللا زيءاسملا ما نيد يفاباوضرعي نأب كر نعلومليت | ذاهأنعم ىاٍل ' ف ماو لا

 بزار ةحل ةلهنورالذا ديغول ص نءابلط يوري ملا هيام 1و دعم ليبسؤ» وهى ريما ليبرد م وفلا> لوس اسد قحاورطوت البس عاوزص| مر ع ارسال ل الارز و شيعة رمل 01 راو لعبد طك سركعط ملط و ول فينيل جاركسلت ل ل كرواهدو ةرسق/الا .
 2 ,لوستلاوعيطاو هللاوعبطا اما نإ دلاوتلبب ةةقوا ل باصات 00 0 ا 00 0

 1 7 0 مخ 1 1 0و يا وللا بولا

 نهاد نوبلجتل ل عفا زلوأوسنم ف نم نوعا ناو مهقيفلاداذكلا مم حاصلا وا ١ النبر ه0

 | لاقيصارللا ركع ودطبتلو_لوق ةلسلسب» بيرن تترتب اكلاو ا لاذتشلا ىلارتتلا هيلي هاء اكس 2 رنا ورصن لونا 2 ا داع
 وتس ملطفغلا مو حيفا هومكلسسٍْن] ,ريف ضورفملا ةوكزلا لب أ ,ميمج نلوم . | نيل بج درارلاو قفنلا واكرر لبا لكس اولطبال ىحأ ناب ىلا 2( امو. 20 ا 2-2 باهاد هديجن م نمور فهر بظرف رك لوط شد ريع سانا قحتماداطلا عز م دي“ و20 9س[ يو ةرخ لارومإ نم عل ذو هناا وفتت اونيوُ نإ وانو ةكولابذ | طتصاو ةريسل او تاداطلا لاول ا طبت ايش لاى رتكز» عب بدرئابكلاو
 ام بج رمح 0 رى مسا | اطل ثيل قئانوبقم ال تءانسملا لس سلا كر ع معلش وم نك 0 بارن د فكرنا بمال . | ناو هوما وراي ناب ىلا قافتلاو لعل ا, اولظبتا) سابع با نك رف ىذللا

 ابى دوعسلا ىف ىلو عماربلا عمت حرش فنسملا خي اهررق كذالك مر يئناشملا لاو فينو لاق ورءالصو رتل موصلاطبا كرت يلا لوم ىلايداخن لبا يف الشم ساحل لوق لمت كورلا جر اني ا هنم ب مهل ناو ريط انخخ اني امنع ب اصا دما نياراذاانلو لوطلا نم انففك تلون الفران نلف لذ نورا فاو ب لمت ىف فيلل شل نا تلزن قت يدق نق اهيشس ارز باص | ماني از لق لش حاوفلا وري نلخف تسل ادع ا لطسارو اق تزن ثلا
 ىف ل ضسمو لمكا نموزوك تاي اكلك ىف ماعابيكتي زكا نيت : ىئاددب قروب بيلقلا باكا ملوث هله ةريبكلاب تاعاطلا طابحإ لكل سويف سيلعب وثو ئذالاو نملا داي رلاو بهحلاو قاقنلا وفل نيرا بع اا وبر لفل
 | ””لااوس اوت ناطيشلا ىلا مل وف حسم ٠”لاسهيتساىا براغ دافحا نمو ةذلاما د اضحالا * لو هلشلل ىواص»»رطج جرارخب الا ةاكلا لف اوه عيب جرحا ما ال ىا كوم ” ا يالورملوأ قلل ناذاف» ف م | تام, ئرلفطلا ناو بحللا وف ما لافشمال نمو نلالالازعتسساذامفل آل ىو لاول ىف ةفنميف سلو نادال لفشل بحور اطد لوز عا ةدلبك ار زم ناكل وو بعل رايد نا رتعدقو ةرخال» بمن يندم ا فيكق شرور غو لطب ىاوبطو بعل ايندلا ةا يمان ملوق هلم يال« ساهخ جب رضع افا رتودرتو نير و عطل نك ساونرت ع فطحل ىلا مك لوغ دل موز ادن كن دبا ملعخل ىلا افطلاوظتال رب ىف از ارك لول هلل كراس. مبضأ ىلاداؤكااوع الد للا وتد ملوق هلع ىداصص»”اونتلف ةرخلادايندلا يف لال ذوم الما زع يعطل لالي مكل نين لاى ادد قسط رضصب ارب ىف تعقو يع اذلاونمتالف لق كلتخ.»» نايبلاعرود



 زن خر ان لوك حلم ىواصا» ربل ا وأد تملا نيج ةضرتجم .ادشسل ازيفكجد ورم ندوكردتو رس هقندطمأ د تيلارجد ىدانم الويبو أدتج م ئأو ينقل 71 موق هس تكي مالسالا ديل "اهنصإ لتر هين ىا لما عري دوق هل
 0 را لس سنام لأسر زعل يش او هيلادماه لحب ررضو قافنالا عفن نم لكن اف
 جيرخرطو ريل شا لسشلا لوسد ناب هز بعبس ول جلا ةروس وق هللس ىداص»» لعغلاب لضا لب ديتلاو نظف باطخو ا عروقولا ىنفضال ةيط ضل و مب ميادعب دعا لجل نال فيلا نم دوععقملا و زب علا باطخأ

 رد ل رو 200 ةلاصجسس م وقلق اسو مط. دب ةنرب نيحبس لسد هيلعرتنا ل اسد ذلك زم قرع 2 اههضإ نم مجبر او فلا ص اسلا علسلا
 المحروس نولي مبا لي اهصا لسو هيلع صنم لوسر عي ايف لصور اوي 1 و را 6 5 سلا ا

 رهو قاس من نو ولكأ كس مشا ذهاب يقلد ريدي و لب اهلا ماعلا ىف يلي سه لد لدا, ل وسر نم حلمخأ سس ..اوبلطو نااهخاوق ةما كلذ نيلشلا غب
 كك نم هوقاساءكنند قلكاب كادسب ءاهصا وب لالخ مايا خاطف مشوا يد لالا اعل 4-2 دج يل هم ج6

 را ركبد جد عود اليل راسورد هيلا لنا راك لزح ب ذاد ريتا تسيب ريح لا رانا باند تززكأ سلب
 2, ةدوسلارخآى ا نيب ان لنحت ان ةنيدملاو كم نيب نافيا داوود مك ١ محرر ص عم

 اهكباوجوبو م وخد تفئاطلاو نور بيل ا | يد كس فب نيضتل وت هكلارفت [ح
 ه1 وسال رم <

 لك رع ونما ديف نال داهضقلل بسملاو ىنشا مل اير يبجتلا ناب بايع اف ىل ملا ريع فيلق | حد 2 20017 77
 زال يساند الا ستاةنيطس الزل | قولا هلاو نعسجيلع لخج لاقي ةغن نجمنا لفن او "لج
 بسب زدازمآة ولو وش ىداص هريقف بيسي ما ثباص ءالّسدما ب ءمارقفلا مانا 77 عصي دارلا ناد تقيقت لج علان "او روصلا ىف و ريلظل 3 01 200 ماعلا 9 ع .نولطنعا تنن] هيلا هعارن يدارل ناو سقيا !ناباضيا بيج اور وصلا : ش 2 خ71 يب 20 907 7
 جن رثعو مدنا رهف ةوش طرقا مل ل اق 1
 . لاف داب ذهول بديلا عددي خلنا ع 2 كداهج ونع لب قتسمل ًاهريغوتسرتغباديضق ب 0 ةالوسر تيا

 را هدر وردوا ب در ١ رضهد الف زم رضوا مر ولي ةنو منهما بج هلاك دا ضيم
 12 با انور ديت, جا ينال ملل فذ طاق لتي ل ل لةواصإ هع نال توام
 وزعت كبرى شر ةلس/ عار صامت طب كيل زغتس نايس ١2 نيللي زالوه عم ل الز اذا رصن نارا ب دلل كلود هل هئلارجؤنه كاع كتبي
 دة قرنينأطلا

 تاهفاو لك رادملا نم و زؤخل سسمسو و رولا منا ثييتورم ل عي كي نانجيد دا َ 0- هلك ريجرو 77

 20 ىلا زلال مك للة رطس نباتى 5 اهبونملاهنمارحا لن املك رلا نار شل فمي عمان امي دا دابإ تلزم
 7 وا اا ٠ . .ءطل رات 2 نم 9

 را|ماوجو نت باو نق. لذغياذارذ بن ىذا كليجا لاعياد ار وفخم انذو 0 "قاب املَعملا ناك عفطكريغب نيزاصن داراولف ضلوا دوسي هداج أهم

0 

 اول مايعسو | وريم يصل عجا ممل ا ىف لاق تيم السل او قالصلا ر يلع ىذل اراد
 '” ءاحسبمن الا لع ةزئاج ابن افرئافصلا لاو ل ضنا رتدارم اهئ انو نينسؤملا بنز | كل ب21 موارد 22 هزوخزلعتم خا 1 : : ' 7 57 .ء 6 /و هاا هور .٠ 5 - 0 4 يبو بؤ ذلة وشم اهيسر امم ى ذقا 3
 بوذولرلا نبدا لويس ملسو يلع يدا لمسل بم لا دانس انا كا لمجد ملول هليل 8 ٍةْنْوُملا ا دايجابماقاف -يلكلزب لزيم ىا:عنصو
 ومشي ةلاعالنيارغشلاب دارغا ناب نيت رقم ا تايسراربالا تانسحب اب سووا كنا - 7 000 كاذن 75 0-2 مرن نرسل 3 0
 بسذلاىربوا بنذلادديعلا نيا ةسلاورتسلا وبر فلا: لال تمره الف بال دلال 5 اي ِ 2 علا تفهم ظ 0 اكد
 ماراينالا مصعب و جلل قى داص»» للنلا ل اليو لدالا ءايشالبن للاف بازعو 6 ايمضونإ | رتل ِءوَّسْلا لص وللا نينا ١تكرغملاو نفك ,ثملاو تقفأ اوراس

 رخل« ضبا ايام وس ا متاع جاو ب مل ل نأ وتلا ولع ينمو لسو:لئ الصار غر نال هناتخ لش ضال 4 ن ولا جب 2- 9 : كدر تائيسرارمالا تانص اق طنيذسف ىلهالا كرت بمذلاب دارا ليثلمالكلا لكل ني رجول تيزكف | ًِ 20 رسل
 لكس ضار اا ةلاهتسال اي يظ تسيبو لعشارثكى ع ةيزتملا د ياا مصل |( | #ي 26 رست 7 وو هرم 7 3912212 ل 337223517127

 ا ا 1 تملا دونجوزرواعجر نار يبصم دئاسو ملجم لعأو مهدعياد بكل ودرب
 بوتر لاوزل 8 يلا )ف اشتلاب ببس ا بسم 011 رس 727 3 | 5 دا 7 221 273702312 ١

 أ ىلاقياطعباعرع ذدلوق هله شرق تموج اسك ذ لتس زخم ورا | نها ش كأن هات ك|نباؤصتم لزبملىادعنص ىف اعل كلم ىف اري ناك ضرالاَ

 الر خسعللاب صنم كا بشل ةؤيصص ليا باج عش ورصتنلالر صنم فصوزيزعلا | م ونمو ران توس لككرم يفور زنم رت نبل ينل لفي اررتسو هيل اف كا لع
 علك دوعسلاوبا »رمل ىل ينعنم نيتي ىد مناي عم اناييدداونيل ل وق هلل ىواسم | خ

 لج, لوسو شاب يان هذه ” ايبا عم روق نلعتسوا ايبا ناعما عئارتسال و 6 287 6 .ن انك نك رررسووجي 2 0 382
 يل اووي لك فت دا وفن يخيما مل: هل 3 5د/,ف وتو :يلاقوغلا عم ناراز:قرقوهورصني لعبت 0 ءاتلاوءايلاب لوسرو للأب

 5 اووي 5

 هلش د رعساوبا»مثايا عم اناياددادناف دارحاو جب م ةوكرلاوةولصلا ملريعوتلا لو | اك 2220507121 شعل سا هلو شرا
 530 را « للا لوزا ةسار لل 1 كَ كنوع ميدلت ىدح ا وةالغلاب0

 تس اورم ايفر د مب |قتامثمايصلا م ةولرلاو ةولصلا مدا هود ص ايف ب
 بسب ناييالا ةداب رفد دنملا ناو قاربطلا وريررت نبا صرخ اهل مضت اودادز او وق دصف | خ
 صفِئالور زال ناميالاى يديرتاملا منير فقام ىلع ةيآلا دري اظفرسضنال ب نوما ةداين | *

 دقوا اينباولاة ماشا فزخيتازنال شانك مخا ل /(ضيل لو هلك« |

 وفول ليصل عا لوف لولا ولي نموغ وهال نوع بم[ يبي ركب ناوضللا عيب
 ١ ١ ١ ٠ هلث 3 3

 ناجي جيأمم لعل طم لأ هتوهىاماسوريلع هللا صورنا أ ىباوعياب ىلا وهمي
 ه0 الامر لا لل دك | ١ ميقات ؟سل اضقناابو جد كَ عيبلا لضقن ونقل نارا ا ل اهقع نوف للا لضيل تلرف نب لي زاف هب علاش م | | ام وا تنمو «ىيشت ع( ضقن لابو عمرا تيما :عيبلا ضقن تر مف اب

 هل سمارل»» لزناب قلعت ااوداوزيفاطوا قلعت عبانتش:اوقب قلعت اب ويد كر ذدعا | .تاضفصد (ساوجبأ نه زن شاورشل ادد ىنيعيابملا ديرب صت ىلا شلالوسددي ناري ليج ظ
 لاخا علال لوقي نا باوسو ع اسمي نلف قيس ازيودوسلا نظن و لوق ثلاثلاو نيب اى ا مالا عفت املا ىف لوقو قر يرقتلا ىف عرداشمل ايلا راش م ذلاو انعم عما ورشلا و عيدزلاو بازعلاو انسان ضو نيس عبر
 دوم تس و نونظيلا ىاباذعلاو ىذلاب ملف علل لب» يلع تعقد سيحل داك ىف تمدعتسا مث زلرلاب طيح خلا نع ةرارع ل صال يف ةرئادلادوسلاةرثادملوق علم لسمو ةعبسسل قانا, تفل اهيف سل تلال لالا عم ذا
 مةقمدادع هدر هقالبررهل ناكر فو ار يزوتلا لس ةيانلا ىف هدرصي لو لملك« انف واب ومدي تلا ةرئادلا عن ار وسلا ةرئا دو هيريرا دلو تاما دوسسلا رشا لاق مك ال موال ادد مهب ققاغورف نينا
 ناار ىوخبلالاق ديد ةرضر شاري زعبوإرأ واينمالكأو ظنوا ورصنتى ا ملوسد ور تاعريمخمو ل وق عطل كا, عي قوفلا عب نينجا نيعزلاب هدر ذاشما ىف رق ذل ةدواعم نم عنسذال دكا هود بيسد تبرعت ثمواذ حم
 ةواصعلا ىشعلاوإرملا ىشسنا و ل و نلت "ابيل مفر يمظلاراعاف نيلوقلا نين عملا ومعبا دقق لسور يطع شدا لصون لوزا لعب اعلا قزف نمد شاك رئاهضلا يظل لاك بفقد انبو لقيط لول ىلا ناتعجا ري انيانكلأ
 تافس اذ رارببأ ناز نم يق اعتد ىلا ةداشممازما لوسملا عير وبل ف هلم » يلا وجا يؤ لدن نغم ىف دقلاريذ عقل وقل بكب تيب اوضإلا دعبل وق لسنل نيل ال نينو لا سيتا سكا دا ناعس اول و ينعملاوز عر
 مالت اغللابحاصم لاقو ميديا قفل نمي دعدامل اذوب ادي ساير لاقل ملغ شدا لصون اا اوعنإ قنا لوث حالم دريد كر مل اف عرص امل هني تواتر يف رسدشلا عم هدهد وسر عم ٌقانيملا دمك عم لذاو ماجا



 ماس كمل اريسسملا دارا يم السلا ميبط را تقذو لئدملاو عب أو لسا نيدبتا ةئيزحوداظفف بارع مب يدى اوف نيل مب هآ[ب ارخعالا نم نوفدخلا ككل وقيس وأ لس فرارم» ضخ يه قابإإ مل شما يله وأ هلع

 مسحب يال نا مخي دسإلا عم فاسو لو رلآو ميله تم لوب مرت و تبي نزح وريال ا بروك اوطوسمل نإ لير نما د دلع سعما| وترك قداوبلا لبا باس الا نم سدا لت زصزفنةسسماريتخم ةيضرحمل

 7 | نين كلا وا ننساك ى | ممر ةفصوا بارطالا نمل اع زكا ةيسدسلا لوح لو هلم براها» ةئيدملا ىلا بقي الف كلبي دااونظو م اًميفربام“ا اولتقو ةييرللا. هراورفغ ىف هو هع موق ىلا بج ذي ولا بارع اذا نم يل لق فتق

 /مكموقي اشسل نإكم نالاوغ انهن مب انكرتو انف نايبصل و دانا ىا ل نوما ملوق قلم 1١ دع دحل ىرردشلا لوسر اي تجر اذا ككل وقيس ى ا لوقيسل نر اينم تعجراذا ملوث هلم لمص » ةنيرسلا لوح نيكو نيب انو
 زاجل ىلاق اقوة يشم سكي ذى ادوعسلاوباءارعوا عفن نعد ىو ضسيلم ىلا هتييشص رمى ارشلا نس قل ذي ننس أ م بلي نم لق وق كلل ىداصا» لايعلا ىف طيزعتلا و لاملا عر اهط نك تيندق تناد
 [ ايعا دارج م داسس# نا ءازتكا ىل منك كب رسسصتاف ىارت لب ضن صلاتنا ل ف شح ىداضم + , يلا ىلع زي وقعو لبالاو لاسملا خف لفطو برنس و لحل كعب ىدار نم دابا نا ملوث ع لب اب نك

 مءديعلا ا ا
 7 نل نا لو حس ىداص»» مبدع درلا ىف ىفرشما ليس ل ئازب و فلقتلا ىلا
 3 . 7 ْ 0 0 ليز لياووص ىلا < 2 7 | ماد د زل ىييجسو ميد اوبل ررقن ىلاعت مشبب نم أدتسه مالك ل وسر ورّساب نمو روفلتيم كل ل وقيس اجا نونلاوءأرلاررتزويسف هنا ديلع نبع : 11 4 11 فلا نارا ع ْ منو 777 رجس نقلا ظفر م راقت ا كلذ مهذط ب دستو ةيسدسملا ىلا خجريال ىا لوسرلا بلع
 هاد درع نم اوونستكم ىلا كع ماجة يلبَلَط هارب هللاصفلخرازلاى كس رثلاب ناييالا نيب عميل نم ناب انا ذي ارجاظناب ىف امنا و رامض الل ماقنلا نيف اكل
 ثاعم جورخلا كت نم أدل روسو كلعم ورمل نعل :اونلاوها نَن]ِغشامم ”بعجمراذأ|  ملوةللس لج # مب انرسسعااناف ىا ني دقتلا سس لكل شدن ىلا ماتم ملاك .اال» ىرزلهكو 7 7 ١ 2077 هع لاو ةلوضوموا ةيطرش نمو روعسلاوبا - ليوبتللر يوسريلعتو ريس بجو تسد اكو
 ل لل د ووجود ب و دج و رو جرب لوفي لبو ربي عي ميادسو ةيدحلا نم ارفر فن امل مذ! (ىالد ندوذلاتلا لوتس

 يداوم ني”لبقادواذغتسالا ملط نكاح لعل 7
 ١١1 97 ءبألو 1 17 522077 5 ال نيشسول ا نإ ككذوألا *م اذم بلوق علل ل ايش | اوبييصل لو

 ضو دارفلا كس لبا مك نب اضو صاف عبي رك | دهن نسم اببفاغم لجو بيخ عل لجو زعرشما

 ل در يو | ..| دحيم ىلا لعب [ هرذرلوق هلع نذافو يفسر وبه لو رنا وفن ثم
 اال 1 نوي لبق ةظخا شو نيل بعشولا يل
 تا يد ا يس خرقا. داس يملا لاتعرف ليكن ليال لو هلش دود مو توزيع ءاز هوس نش مطوع لف لدغ يزواصأ تسع اوادئبووق إنا ..| فينو بس رات قفلالاوم ضد فسح دهس بريف
 نس كلل لسع نأ مل وسر نأ نو نيون ظلا نطو دنع يشل قا رارعجب كارو | زب سيلثىر ان ورسمت لب إو هلك فيو كرري نود بيس دم ا دبش نيل يخ
 2 7 2ص, 067 ا“ 10 220170 . ١ 0 9 لو هلك ىداصا» م انغلا د اشم ىلع عل ا” دسحوب لب ىفاعتر شدا نم اخ ىبتلا

 تر روفكملا ن اكو طاش "بز عيو ءاشإ نرفع ضر لاو دومسل + لو 8ك شارات اراعس ناوين لا مرسدر هازحم لوالا بارضالا نإ ىلإ كذ بر اشم ما نسما نم
 صوور وال 2. الط 22م ا 7 1 4 نونموملا ىلا دسم هذ اصاب وبس رع | ى اشلادرس) تاجتاد وعش ال كارلا

 ورد لح انلاب دل ماعم مقلط 5 ورود - وقيس ذاماَؤصتم لزودبا 0 7

 0 : 22232 لإ 25237 ا نين نيو منش برحلا تعتد اببو اسبن اكس ى ا ةماعلا باك“ بازللا :ليس
 ش 4 يب نلع ل را ا را

 0 و 2 ز 0 د 0 ارناف مري كلبا ةادد رثكتو سابك ى زب | نري درع كلب | ةاق رو ”"

 ّْ 00 2 7 سك م ةيبيرك لها يل ةوعرلل انراقم ىنوال لاتقلا نال ةردقم لع 0
 0 7978 ا 2 قيال بع ٠١ ماع ع. َ داشسإ نفس ب و لل وق عليش م را اتت ىل نو ونعمل ناز عل ايف

 نسيم لقص اليإق ]نيرلان 6نوبقفيالاوت !كلذيتل قف مانغا“ اةبصلزا لا فاعلا ل

 | وراقي ولي ى عمو تا نرسم بدا ىا فانيتسالا قطو م وكان طع
 علم ن» زها رزقي ا هزم لاو سو سدافد ىراسمن مورلا ناذ ةيزجبا دقو د
 لوتاينب فيكرذألا دة املاو ةنازلا لا لاقامل تلزن حررت ىئالا لل سلم لوق
 ىث ملوق طسلل ىداص»» لا اول ونمت ناو ىل امن ل وق اوعم ني ل وريلعر شدا ىلا
 7 0 ور م 1 الر
 00 2 6 . ٠ 20112 26لا ءيحاص لع ال ىذلارقفلا را ذغالاه ب لسو ضرما عر طال اها زلوزولا ال درألا

 يلا درو ضي ١ ورع عال مسرعا لك ب جدالاوودحلا أبت اا لا ىف اهدا
 2 لا وا / وو ع 7 00 "1 3 25 1210 7 هلا معاع نمي اد ع اننا نونملا وشلل د|يسلاب لدي مل وف علسلع ىداص» :رلبا اس

 / املا نع نولوءايلأب هب رعي لو ندا أيتخ ناز ينسج نونلاوءأيلأب أ تسلم يطا ىلضدا كور«( تش ىشردش لقط كب
 م ءاءأأك و 5 2 2و. مصدو 7 2 و راش را 0 ةلا لف هلو ما را

 نارطدبعيأيرالاوا:نائاث قل مهوة رمت و ثلا وأ هبي رول بكوب ابي ذإ نين موملا نعمل 0م ضال السل ير
 9 22 1 1 و 53 رس ١ رص تالا : . هك - 7 1 م : ل 9 0 ١

 ”نيوسلا ل زنا و قلصلاوءاؤولا ناديك وقاسم اعف قمل ىلع اورغيال نو أشيل أوزجأني أبن جيرارشملا وال ف ىلإ كيا نكن اشما دور اثم فلا مب و هده
 : ١

 ه9 امبإ

 أمل باص فيذحونب تليق شبيب دع يلوم لل سوكر مس اهنا درو نمل ابارك
 يل نإ اا غالد نون هدهوا عدلا يات ملاوف قمل اتوا« هلوس ليف
 دموعي لبق نمت تك نلو «انسحازجا هللا كنور حول انى

 كموم .٠ 2 مو ١ هل ى هلل ا( 1297 2174 تيل تا منو نر اب ةرعح اك لوق ليل كارب اه يكد اخت هاد ترمي :

 وو اهتز هلم ولخأي ةريزإ كاع ةيديرجل انو ؤرصنا دعيرايض مفوه بقا طفماث آو... لباد نرصلا قل اذكيدمط اس مد كيرزب نان درسلاب الط طر يل
 22 عن رطل يف عل سوارا كلا ىلش نييرسسفملار ورب سلق علطلا ل ذل اضيا علل
 فذ عراك و تيفخ ا ةرههشلا ندا رع نبا نمع ميسا ىف و بس جاوملا عرس فو زوملا
 لاس روع نيم اال تسهيبولذر خماس ابتخت ع داملابب كاسسفإلا لصتكال نا
 سئاقلا ىف الن جانتلاك ءلئاقللا ة:مانلأ وج اسي نا لس مل وق علال م امإ
 ازيا ماوج شعب عرج دمك لل ذذ نم ذم يملا ريدا ىل/ى ثلا نا ارتصفو
 ٍ 50 ل 30002 الاف زعبيل رابع و عج رارلق لت اضالا معن ب اوم كم لب ىلا ال وسد
 امدو موقلا زانت عيربم ال ميغا لسا لوسر لاقف لتتم, فيت اذ مب دنع سمتضاو هورقرف تيل لمار امامنا و بيرحب تامل نا مكرم نا نب ناي ثم م | قوادع نء فرعا ىلع ىلع ملا
 تول يدياب سمك اف ضرانالو (رولالا نم ةرطسمركى راغب هادر توملا يلو نال ىلا وانساب رباه كل سى ود زل اورفياط نادل وف عطس ٠١ كرادسل ىلا فيل الو ايسرف وز انس نا ىلع وي ايذ ويلا ىلا سانلا
 ديم بدبى ورا ذأ بش ]سبلة دما نيم فارفن ارب ملوث علمك نيلاركا» ةركلا نم ة عب اسما ةلسلا قرب عيوب ملوث هلل كا« دعا وررصقمل د علل اجلا دكر لإ مدع لئردياب نيمو حئيتؤا ترتن قحطان اىا
 مال نغم ريف نأ اشيل ةصاف ةيسدحلا لبث نب هديع اوم ىا موق هس ىداص» يرحل ل لوجو نانسالا م اقم مير شتا با ىلا تاس ثلا مدعو لوق علم لج كلذ لع وفتاوى: كَ

 رنا ىواسص ب لسور شد | ديا شيد ١ ل وسر ؛ ىادلاو نيسموي نافطغو ناو ف فذ نا لست باطكلا نر مإ اىكردلاو ىا مورلاه سان ليثد لوم كال اديها مكس ال نإ يل دل رم و ى لت اقم لاقورلا



 مل ردال أح

 5و
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 .ندلاعاهر اذك ارب مغ و عل ىد اضن بيغلاب راب إلا نمو رعوقو نحل فتم, نع |رلابرييهتلا سمور مك لجل وق وقيل نا بن دس نسور لال تلزن ةروسلا ىلا ىل/مدقتا ىنقيخ ذل وق ؛
 ماضلطو ربرخل با سانسلاي دإلاو يدك ىلا ىا معامل وقو آلان اضم رقت برريشييلو تكل و نمي ىلدب دوره اودابلا زو رك يك ل اعف لو هيتس لا يمد لي نورا | يلق راتب 16
 دو نرمب تمل باو لا دوبيلا م شسسب و ملأ هلم لمار بيست ا ا صرخ امل عرداشسلا لوب دارملا ناك, افطغعد دس نب سانا ديدا هلا وربيدوبب ىاددبملا م« تيد 0 افطغو رسما قب هلا
 سبب نوفر يقداا ىا سينما يلق حدس "لا جا نرلت واوان ساشسلا ى ديا فد وزن بل بكى ا هدرا ال وأ هيكلس كام حبيش ب ضير ىديا فكل يأو ربك ةنيدملاب ياسا لابيرخ ىلع اوريخيل نافطغع
 نالو فلذالا سب كا نمل صا نالركذابب سم در صلارسف ا يله لكؤتلا نارطعتس ا لف علك دوعسلا دبا مارح دهسا لوخدو مكس خير منخل »نسر ذم ةيسدحلا سم عر لادن هدد يل لو يلعتا لكل وسلا قرص

 1 مس يح ريح

 اذز قولا دمه ةجخا مل كلاوعف كس سال اوربا قلوبايح منع ندع
 و دهرصن ىف وكشنل ىل لقمع طع رشم ىلَنوكِلَو بحل قولة ى هللا
 نقم واغم يصور وأنا هلو لكون قيرط ىايقيس مطار بي
 ىلع ملأ َناكو مكل زوكتس |مناملع أدي مةذأط احا لقمورلا نسراذ نم” ىلع اور رميمأ لتس
 يشرب ةيبيرعل اب اورق هلت ووأو كلبا قصتم لزدول ى كارير تلم
 00 ا - را 2 2-7222

 منور ذاولاةعزظر يبق اهبل ويضل ر كوم صم وثل ةنس 0ريال ووك نتي يو نو
 زلوم ملي بتول يسير ناو لبق نتلَسنوّىَلا نس كاذ هللا نس تازينمملا

 :م نينا نأ رفظا نأ لدي رع ةيبيدكلاب لكم عبرا وكم ِنَذ
 اونو ايبسإخ رعاة ؤ لسوق ترب () وسر ىلا عمق واو نخل نمكذما بيصيل اكسب فأط
 اركي زله كا لباغصتم ليز ىلا ءاجلا وءأرلا,0ارببصب نول معي هرعت نا كو صا !بس كاذ
 نأ لاح روب وة موكىلك وطعم ىزبلاو يلا لوصول ز؟واو ارحم دجسسملا ف ورَصَو
 ريوس روم لاتالولو لاتش لل نير درحلاوهوةدأع يفر ىلا هناكم ى ارحم
 ىف ذأولرافكلاعم مهل قناه ولعت نأ ناجلا فرصه ولع اذكلا م ةكش نو دووم

 نّيؤنصلاةييغلا راض بوكت ى هع مو ةهبيبحف مترا عش ل ب غل
 هللا لخلل لسن سيف ن ذؤرمل نكل تقلا فكل نال ىافوز خالو باوجوروكنلابيلغَت
 مواويل بلر ايكلازع وزي اويرتوأنيروكنل نينم ملاكا نمت
 َنيِرلانبزعبقاعسلعَجْو] ملمع رعاه وكل نون ناب ندنيحتكملها نم
 ىنلا ملص يبثو ةرمجملا نع] دريم ةيبجئ شل رولا يوحي لع فاول
 هولا رف نمبر لع يرسل لنزول جملا نحمر اوصاوأ لص
 نينمؤملاو أوي: اووهواتاقيرقحافكلا قحامرةيمحما نوبي يول لبا نماوؤعي نا ىلع
 .ر””ئيلكلابأبيٍ قو[ ءءاصوأ يبس مه لووقنلا كليفر ض او هل لل وسل ظمئاا الا هلال ىوقتلا مط

 "| نمو كل نباغصنم لزم ىا قال عت لكي هللا ناك و ىريسفت فطع- ا هاورافملا | ص حل إل 17 ا ل 292
 مينا سويت رص الوسم زحل ري20127/كلؤ يصدأ علها تديولم

 اولا فسيح ميلا لطم ا ورقي موون نااورقي مل ا مص تناك داخل حي ىف محلا دجسسأ تيا او سكي دئسا لصون مبدصاكب

 ىن ولكون دما بو | يفزوي ىرتاد مل علشس ىداص»ل بق ل ضاع ئ دخلا مما
 كوننا فاشل رج ابنا طاما دقو انيفصالع اوددقن و ءادشمالاب عوف
 ارو يمنع مغلي وصنم وكنا ثلاشلااريذغا دقت رنا مث د ىاالت د دقم
 نا عئئارلا ىرخارطا ىو ىااسب تاطاعادق و يورئاتملا حل عشا ددقيفيستلا
 هسيرلا دعوى ا ّقايسلا ةلالدل ليريسفتلا يدوس الرمل عقب يوصنم دوك
 هركذ بردادواولا ن "9 ةروشم برة دور وك نإ سم اهلا كنا اناووا

 الا وأولإ وضنيو | قر طم رب وجا روش ف الغ ةروك ملا واولا دعب ددرجلا ىف د قرشا
 دقفالاواظف دام قشلار دود ةرشل ع نآرقلا ىف ةداه بر تناكملد لاق جب ١ نإ
 مل قب ثر» فو صوم ةرك ا. ناانلوق هس دوب امر. ق ىف د انسب ار يدقتةراجاسا لب
 وصايا. داسرّلا طاعادق لوقو مور نكت لسو فصوا غروسملاو ىا لا أتم
 تالا وو أت للاقمو سسك و س أيع نب| ملاقمو رللو ساف نيل و ةلث جر

 ردنا ةمرطط نطو مالسم لا, ابطعاو رق سمبل الغ اذلاكلب مانت لدفن بررعلا
 لأ موي ناكل شر نكس ور ميكس فاطم ن امن ناف دمى دامت
 لجل بثيلا حرالسلا ىف كم ا نمالبعر نا ا ملة وسيع شدا سلا لوسر طب
 بلا تلذذ ب انها ذاف مر اذ مل ميلكا ىل ىلا خف دودي مهنا
 اوعتب وا وعم” | دك ازلاكو فاو يم ل لب ميد ل ورفكن يذلا تود لو هلل
 سلو هس للكار دعب لسا كيلو مما عيدك ىلا دولا نكلافاومدقو سببا
 وانا ن.يلغا) لوقو و نسم ايبنا مسن نس ىارك ا ردسملا عضوم ىف ارا
 . وارلا ةطيمدك  اييطسوطرملاو مىم طبل راسم ةلا تيمي حلا مل وأ ل لس كراس# لب
 ىاشسا لئدرب اظ با ا دمعييعتلا لوالإ ىلعث,ل عصام رم يه ركأد مولا 3/1

 ىاناكال ماا ورفكن يذلا م/م لوث هيلكس لمأا» رو اهشاو لازملا نطبلايدإرملامننوكي

 هيج |ةدابكل ع ف وطعم وق جلل لسا» اوك ن يذلا مب لوقي مرا تيما نأ
 لول و رص مل بوصنلا ريسمطلا ل قش ارو. شم او بصل ةماعلا ىدبلا و ل
 يس لع اهطك ركب ياو رى در طولا رقو فطعلا ناكم ال فحضر فو يعمل ىلا بشن
 عروف مما كيم عفرب قرق د ى دسار كن كد ىا فانعم فذ ندب الو مارمسملا
 لارلا نوكسو ءابلا قرا ماعلا و ىريبإلادصو ى | لعاف رسل ررسقم لمت

 مال ولاف نبا قو دايلاديدشتتو لادلارسكأ جريد ماعد ور ىف نكىودد
 اميل هلاك عبو ادسلاو ىدبلاو شيق طل ةريبشلا بو يدسسملا تاذل
 ماكم الكول لس كج ىدسلا نمل اص مزالافوخبسبع اذا اذلع طلق لاقي
 دوج زك ادارغ و مرا يدب لك | نا لكل سر إب و ببي ى اورق ف لسكى ذلا

 هناك رطب ومدارس سا يظر خي ىذا كم ىا رمل وأ هيثم كرا ىنم ويد
 لاا مبا هيدي لكدحلا نا لالا يسلو ع ولي ري ري كاز جمال ىذلا
 كتيدبلررلباهمص تاو ىدسلا ميكا لاسشم| لب لل وأ حل كا عفيطعوبا
 دور اوراجلا و لكك ىدسسلا علب نإ كسا لضفاؤ طاقسا لع كوب يلا عويو لسم
 نودلا ليلا لسد ميو تسقى ذل وأ علم ىد اسم » اذوب وإ مسهل قلعت ا
 ملفستسا ةدابعد أرب ن'ل اتسم لدب مل طل كاب لتسقلا ىلاني لمس
 ن يم ناد مدا كروز لا بلظوراشنو لاجر مال رب نولي نا روكي واطت نا

 ٌقمكأبو نوررجوم اشو لاهر ءطوالولو لالا قررت ماعلا وحس مالب

 ها داذا هان جون م ةلعفم ىو مز ثنا ىف فعلا مثلا مل هطسلل ن'
 يل

 ويدل منعك ىلا نكو مالا يع ايش تخلو اي الدنا يظن خخ ربو كل
 م «ررععللا ب ىا مك مل اول هلل 0

 ملول لطب اور اذا هرط نم اعف ةرعم ىدانيلا ل هوركس قر ةرسسعماا
 د ملال ندم اه ويست لطتو ات وطن لع ذ ني لاصوجو الاب كا بيدي
 سس نس لو سيل اا اغا
 ال باو لو قطلاك» كل ريل يكد نايبالار ابغا يسفلا كاتس و مثالا
 م-بماربملاج كك لا راو قا يب ينم امان اولكسبب” ا تبارك ول قمل وى

 ذربكو ل فرقى اني زب ناعم وف لي » رزعدكدي ا فكل ودرع با
 و فاكبنمالاور ارحم الإ نيتحب فذ لا علال. ل" و رص العم نوم نا
 ا ربيع

 ةسيبلا, رهو دربااحو علصلا حل ع منلا  وعنم و ربل كيساب بتال زب ف ف
 راو اتخا ىا يرتتل | عراب زئاو لق هلمهن ىد اصا» إلا لن اف مءابررلادتخاو نيس رورص تق انفف ىا ددقم ينو فوطعمالا يكتم ل زفاف ملو هلك 37 طخضانزهفانا برعلا ثيدحي ماعلا زب ىف يجد كيف واق
 انبالل رول لاس مثلا نسا رشلا مسن كرب ”زلا نكرر دل ال رشم الامل الابن اًاعوؤرم بعل رب ىفإ نك ذيرتلا عير او قاسإؤاءاطع نك يرجاما صرخ اذار شا لوسر دمي شناالا المل ول هللا ىداصالرتلا ىوقتدإرها وفير شت مار
 قعكوقداص هاهئر لى ؛/ ايذرلا لوو رشا قدصرقل لو هلسلم ١ دييدل مبداخا ىلا شما نال شدا مكى ىا اب نتا ؤلاكو ملوق عطش كلا » يقيم ةفاضالاذ اهب لكل م تسملا) دال فاضل اف ىوذنلا بسس ى اا ريس

 ) * ل قدصو تمارا ربجسملا باص وو لدي نا ب سمح ىلا رييزك ىلهايا ىلاعت شان ادا قل اي ٌةرلا ىلإ ىلاحتربخا ند اسما قو داضتقلا ةرئىف فل ذ ديالا عقل ل بر يسفت اكن او مال ثانض الجحيم لد ملي



 للجسم نيارالو انرصقالو انقلع شدو ثراه ةعاقرو ليففرمر شم اربعو ىلا ندد دبكل قو ريخاتلا لجئال بار ىا نوقف نلا ضب ارو ملوث هلس نالاكا» علا ل والاد يمدح لذ ىاد داري رج الد زل مورخ لم أ هلس
 نك امال فهذي عيت نإ ثماني نب اسيل اقراص ى ١ فه ذبددصعم د فص نولي نا قاتلا ق دمعب قلصت دعا هجوا يف لكلاب رلوق نيكس ةدابعو أ دصعب نلت ملل وق جلس :«دوعسلا ىلإ نمي ور ىف مو ريطعشلا لصق دس ىا تزف
 كب نوي ن ا ع كاب ابل اقدص و يدقتلاو ف وزد دصمل ةفص نونا عيوب تسمي تلا و فوزه نعترف ىلا يمل اها ملف هس »ب دعب دسم داي رلا لك ف قون لش وولف رادو قدا جبار ابرج بلش يل
 لاف ىاعت نا نا لاقي اع ب ارجو بو يلارعالا ضلومت و بدالاد اعلا ردع حب ىا كرر ل وف نيس ىواصا» فوزه مظل لطوم ماللا ناطر لوقو نب لوق ىف قولا لبق ا لتس واب رلا لوق لم فدو لاذ ريو يو نظري لق باتو ايست
 عجتر اب تسك اب يشمل ناب اضبإ بايو قيلتلا]) لرتلا روصقملا اباه اف كلذ وزر شداو نلعم | عروقو ىف ايفل اوادور تم اربكلا نمنومل اننا قيلختلا نإ عم يف قيلحتلا دم عق و فيلل رعوقو لباب م اعربجد اهلك ايطالل
 قيلعتا) مربمر انمتلاف عررمج ا رابغ اباه او تًاعبس وف اكرادطقلا ةرمك ا ورطعح يذلا نناذ ضيا
 نب )و ضد عم ايرشلا و لولا ةنراقم لاع ىا نيتك دانا ىرلغ تل سة
 قريشا نيد انهي ةفوزجملاواولا نيمىا نالابعسداشلا لوقو ليقنتسما ىل ركيزك
 اقناتمنولب نا زوي نوفاخكتال لوقو ىفاغلا ىلع لغا دتمو لاالا لش ةفدإر تم نإ ينم أ
 نرصقم ل وا يقلل و نيشم [قريمعفلا نموا ندا لاف نمل اص ندوب ناد
 نالاعاسد ل و هج جرا! ديك يدل ب نفط ل لع او نمور نهتم [نم الام تن اكن اذ
 كاذب عئد ناتردقم لو هش "ريغقللا و لك عم عم اال لوقملا نال نان دع“ ظ

 04 ىداص» ”ريصقتالو نعى م لاي الوم و مارتالا لاو لوترلا لاعولا لاقيت
 لوثدل للام نونمآ م او نينمأ لوك عير كسا ىلا تك ذي د اشاادبا نون اختال لو
 مرا لكر نرد رجا ني لت مي هن كم لبا دنع اكد قد ردا ىلاص و ثلا لام
 ىوخبلا لاقرليت عروب ملوث كلش ىداصا» مارتالا سرب درفرسبلهزس عت اد اذا
 ماعلا ىلايؤرلا تفقحتو ىاطقسعلارجيرب فاح ا هر اتخا ورمشسكالا دنكس جيدا يدب
 كوبر انفقلا ركب واوجعر لم ايا خلا ؤكمو تييبل باف اطو نير واج تسيح اها
 نيل نايدا نسم خاتما نايدالاد برب نيرلا(رنجي عى ا لك يملا ىلع ءلوق كلل
 يطفلاوةزولا نود مالس النو الا طق انيد ىرتال اذ ناسك نصدَضاد باتكا ىلا

 1 !هرارخاوب ليو فاك لصرالا بو لكى ب ال نيم السلا يلع ىسيمل دزن رنغوب لس
 ىنسكا نو نماكو دعوانا تى !ا ريش ثداب ىفلو لو ةللس كرام” تايلاد
 أيدي ق لامواز م ديهشوادسمنرطلا هافل مر طساو يمر رغيسسدا سفن يئس ٠
 هلل رار شا لوسر ل 0 ا دوق مدقتلاكوب هسا

 لو اوم دصار نييعلار ربو اص يدب اشمت ى ا مج ارت ل وعفما ىانالاع وق
 و ارب ناي فن لاو ويقل هلع ١ ٌةولصلا ظ
 7 0 0 اكو 2 1 ْ
 وط نم وجو ةداشب ءاطع وج ورثول ىلا يش اى رسربتم الع لا يب اهييسمل وف ٠
 ترابي سلا هولص ثا ملا ةزصلا يوتا ْ

 نبى ايطلا ىورايندلا ىلا هدم ثا ةرخآلا كب فري ضعايبورؤ لو هلاكس
 ربت هديعس لو عا وتناو عونا دب اجل عربا معو ر ولا ميامسأع فرم بسعل
 "” ددبلا ليل تلاكالب ووجس عما اوم نوبي بشن وت بر وس كو د اببنا ىلع بارت خا د

 مخ ب نلقناب نم ى زينب لوق هل شاب ماجد ل ىلاهت لوقو, دربغ لا لوأ هلك كا
 ةارولاو ربو 1 )0 اردو هلك لم "دورك 0 |!قادؤو ْ
 ةاررتلل دورهم 0 ز نايس برعاو ل وا ار وياكل : ربخ لكباو ع ْ

 ادت وكت نا علم الإ ماس مل لس جنب » ةداشالا نحل احلا أ مالاع
 عييرفملا ىشصرلم و نيلشن انو كيو ةاروتلا ىف لوق فق يفز لنحو عسرز/لوق ور
 كسسادع ا
 عليل ىواصوب فناتس مالكو ا عدل يشي | فوز أعل وقو نيب هللا
 قال أربتىذ عردنلا عرفو خررف لاقي فش دنس ليون ضرب عرف ضرذ لو
 نصري نزور زوي عراممإل/ نذوب هرذأ لصاهرذاف لو عطل ٠ حراملا لاذك
 رطب زعل ىف الئ فرصقلااب هذا او ةروبشما ةرعاقلل افلا ىطاىل | يف ةيناشلا ةزربلا تبلق
 يربو ما فرت ق حلا فعضو لق قلو رب ميال ملوث هلسلس لما » هارقو ذ اعز وانعمد
 سس اذ مولصلا جتناطع لاك مدمج يف ماتيس داق نر رتانبب| قود سانلا بج
 ةيماعساتغنافب للام الش نر عوكل أف مل لاظو تاروت ىف لسا لافو توتا
 ىدرواولتلغتساو || وكم اليالي اص ناكل ات كاعضلا نكرر ل جررخاو ليال ىف
 حر | دزدا ضحي كو هداصخ ان ددق و عردزلا مك لأك نا ووعسكى نب | نكرم احلا رميت نب

 لوا اظقلاو فو زمحل وق علل نئلارك ا باح اً شلاو طور تبإ لحسم ىذا
 لامةرقلادةدايولا ىف /مرن كب امن نأ عرد زاب هيتس لدا ليطع  ىشنكإلا

 ل ل
 بكاس يعلا سم ةعامب فلز لم مقفا د ورف اول ةيامصلا ظافيرمد هنري ب ل لاق
 .كوطادلا ميو عررؤلا ير ىذدل طا مقرر ما لاو ب ايصلا ىا ملرق هلع
 ن ايببن نوى وغبلا هاكر ظفل ىلع ا

 7 لسا فاس باىص الا ىل نينا طلل بالف ةروكذملا نصل 5 از ضيعبتمل سنا

 0 ا
 و يللا لش ا تو ص 2 لزنو ملول :لو تلرنف

 هرمز ين مر رمد دس ع
 ودنيا ا معا جو فحم ةركزملا ع

 ١ 4/4 55 5 .٠ 5 ١ ذل 5

 هاوس ةيأ ةرثع ىلا مش ةين ل

 اولا ناعم ينمأ عل 0ك ىواص»ا م|لسلا يلع لوسرلا مالك ع راشد ثلا ماك وسر غمبملا ىلا مالك نة اكح نيالا بايت ريف

 ت0 6 ا ل كي د
 اويذارصادإ ليراخأاةزورصقيوز وقل ورا نمأ با صاف لكل خور من | جيون لبق ةيبي لعل مأع

 هلا ءاَسْن] ما َرجسمملَنآَخ رد لريسقناهرعباءدأيكل زعل قرصب قاتم
 ار دقف) الهوا هوعش ضع لرب صَقم وأ هوعش يمحو وكسور نقر سينما كرات
 مف ناري رفات لوخرلاىل كلوز ود نمل دل صلو ٌمكررط صلاها سبا نوف
 نبدىل ةريظمِلَ قل نيدو بلا لوس لسا يلا وه لباقلا ماعلا اي قلاسةقحتوربترفف
 ق2 مككوأب لسيد ماري نوط فكوني ثلا ب ميعبلع زجر لك
 ردم لعانالغ أَنِ راخأ لتبم نينم ملا ربا نصا ى 5كم نبا ةةراخ والسر دتبم
 نيت ةر مصب مقرن دلولا عم سلا ولاكن ودل وتم نوفطاعتموا نانا 2 رووا
 زيت هد قر تببوبهالمها مساند لق نوبلطيفناتسم نوعي نال

 هلخأ  سسا“ هإ 3 11 : ثا

 ىاربخلا بلع ولعتم وول رت [نئاينرلاىا جس بناة جنزور بضرب د
 00 . 2س رت ع د 7 كال ا

 بحب قاس عرجب ل وصا هقوس تما فتساو وف ىوتساةظاءاخاغتسا هناي عقاوردملا عرج نيا را ا ردا تلا يقفوءاطلاز وكساس رك لربح سب ليا ف فتم ةاخو
 و / تك غرز كأ اوس" رو سف أ لي عيبزقيىا 00 واوثكذ فعضو كفؤاو يميل كا زيدمهع هناوؤتباوصإ الم هنسك عمى عاملا - ةلحخ سيقع ا تعالو 7

 نعو كنب اوهيش ىا لبق رميلع ل د فوز قلعتم ناكل ميك ضيجرل هوجولا نسح! ىلعاؤت

 افصل نملك ال ضيعبتللال سنجل نابل ةباصلا ىو حل ضل اول عواونم أنَ هلل
 تارجمل ةروس تاياىاضيا الجز
 اوم نو الوسا نير اهيا ليحمل نمحرلا

 ريعب يا نعغلملا ع]وسَرو ل نيني, لعفوا لوقباومر قتال ىلم لفن نعيم و نم
 هلا ىدرمعوركب ىلإ ل دأبع ىف تلزنمكل عفوي وكل وقل ميمي هل ] مندا |وعتاوأمت ذا
 لزّسو دبعم نب عاقعقلاو سباح نبرترقالا بدأت لسع ملا لص تلاع رف كيلاعت
 قطا د اكَداوصاوعفرتااونمأ نبأ ماسو .يلعهثر |لصونلا سنعساتوص مفر نمو

 ف عقلا لكل وانيل لعثوا نوب اومدتتال ىا لوقب حمد اشم ديب لوعفم ف ذم د عتم ومو مدون نم ن كت مذا مدق نا ىلاةراشا مدت ى جب مدك سر لوف ىلا ل رسم“ الل

 ل ورسم نو عزذلااو يعي نا مكرهاذ لق يلع شدا لسلق وكم ذاسانانلا تل وانعم لسنا حري نا ليا وحال ى ةولصلا لبن منال مو عرذلل ىف داري اج نى عسا لاقف يالا هزي لوزن بس فسخ و بوطختا ىلل اق سنتلا

 لسمو ينور بلا ورهالاب لكك ا ماد يبا كدب ني مدقت لاقي لوسرو ات فارم نيب أسالك ل انذار خب ملوق عطس »نمنح لكلا لماع داشستا نا عيال اد ىلا لقد ركبت موصتيل نإ لبن وموت يا كعغلا مد موت كى لا ىل ا تشماع
 دايافكلذل رك لاقد قالا تدراا. تركوا لاقف عر اقعقلارها لير اقد عيرقالارما مدركبوبا لاقف عم نب[ اقعقلا و سم اصعب قاري ام رعسصكونلا ىلع رم رك ىف ةلداهج ىف تاز لوف عليم كارما ىف وزحم لوعفملا

 طسوال ىف قلارطلا رخو هرج يددره نيالورمىج نبا هاد نذل د ميج نإ مهرها لم يلعر شه: قولا لبق مالا موي وحذ اسانا نإ نسحم نع و ىرالا ودور ىدووعطتال منو لوقى ومدن ااوثس / يذلا يب اي كلذ ف ترف امتاوصا تعض
 اهتاوصا تدفن معاوتن كال تدر ركل اكو ىف ظل تدراأ ربو لاقف سناعيبب عررقالإرما لرب اقدبعم لب [ر اقتل ماروبا لاقل رزقا ريان ملوق هللا فم تزف نيو
 5 كابر وركيى ا, صقىف تاز نورعشت او ىلا ةروسسلا ل وا نما 3 حر صان ًائيدم امو ىدالا لوزن در ومر يكل وزئدروماورا هرجاظ اوصااوعنرت الاثم[ يذلا



 اورو لوق لتس م١١ فاو ركل تقباسد تح سيد ترزم وك وكر راب هربجو كم الكل ايلاع مسالك وكي سيب ,نماونضنت ناو توصل فليت ئذلا دحر ارد ل وصأب ا وغلب رعية قل زر ىا ىثلا توصف ملوق هلس
 /صااوعذ مالف تمم اصوج و و ررتياكاذامكح) ىفاشسلاب دارفا ومس الك ود مكسالك كي ل توصرفلمع ادم كاوصابا و لبتال نإ متطو قلعلاذإ لوالي داما نا ىلارسفملا ءاشس | | ا فطعلا نإ عم ايليف[ عم رك اك لما د ذب' تن اكاد لو قنابل
 الك, ن الملا لوالد ىبديفوللا ردم وال ندير صبلا نع قلائل لال افوعفم نكي اورج الد اوعدرتال هذ امتد و منسي اوطوبحا ةيشمخ ىلا فاارغم فذ ل طك نا نا ىلا ب راش لذ يش ى الف لس ىداص»» مكياج ابتوعفرئامأ
 |ونم[نيزلاامي |! ىلامت روق لوزن دب سو هيلا لستم لوسر عير .راكأف بلا نبا للق عيا ىل أ ارم نونعخي نيذلا ا و هيلع ثلا لصون نع وص كمل ملوث حلم لمت ىئاشلا قرامضالا م" ل والا

 سس ع تسييس

 موتا

 ناكناف لزند نيروكذ ل جلا ةفرلاب كاذةيشخواح نوهت ناو خلا رح ابحت اذا الجا كلفزو لب ضلك ميجا اذا لولوج 9
 قطنااَيِتلاٍ د وْصَقَو

 ”ءاوص ا زوضغب نبل ندعم لوضر|,عريغ ورك ىلامل سولت | ون نعمت هكضفخج
 232721997337 ىلا روق أ موت ماسر ل ماد
 جاو ةرفخم والعمر ى وقتل حزم ولةربتحا هذا نتمني | كيلو لوس ع
 كلل فأن لم ىف كيال عونلاو قربا وادق ىف للون 0ينع

 4 : 2 وهك راس مسلل ىا "نباص غرقا ماا -_و 2ر2 و

 ناش وطنا عب ضيالا مولع ر جيدة جر عج لسوق بطن هذ تارج تدرج أ
 1207 تار اذجو :لظلطب بارجلا ةادانم اه ءماجولو زالة جبفلخ وزر هف زحاو لك
 عارتبالاب مف ل ىف مهنا رص مها ولو 0 ةعتلارشسانيأدوعيؤرلا كا دولعفأامف0 نووي

 : 0 1. 1 م ووو ل و وو لل 1
 |رف هياتزل تير وفعهتلاو“ اراخناولوللإ رحت قحيفوا نقم لعفل لعاذ ليقو
 :ديتنأ6ةرنامأخاةرصم قاطبص لاير سواق | هونلا شيدقو :بقعزاريلول اف لو
 .اينيركتمأوأ فوم ل ل عونه ماتقباومظأٌ صلااوعنمدون لقوعجرف ةيلها جلا مانو
 اوتبثتف ةياقىلو ةزكن مو رصاويب فرخ ينقال جنوني هيانمبتسلاو
 اجراها ىلع الا نملأولأءج كلذ ةيشخ ىل لل يفمأرو اوببصتْنأ ِتايثلا نم
 الا خوهدالب لا مهدوعر ميت لمي السراو منين موقلأب دام لفرع وريصتذ
 دارلااقتال وذل لوسروكيفتوملعاو كل بن ال عىبجلاربخافريخلاوكعلطلاالا مفر
 تلد لع بتزؤ مقاول ازثالنسلعةئزورخ ىلإ نري يطب و لا بينج نأذ
 ذر نسح ةيزو نارا كب يحلل قلو بنرلا يبلانا نود وتقل أ ضتفم
 ببُش نم نال شغل زودنعملا ثيحنرم هلا ةلتسا ناببصولاوقوسفلاورقكلا دبل
 الكولا اطخلازعتانلا يوم كرو ٌءكذ مدقتزرهةفص .ةفص ترا غزل نابل يلا
 072م ملك هاو نما منَ لضف و لول لعفيوصن هل صم ونريد لع
 ةوأر اسر كر ين |لطعوبلا نا ىهةيضق ىف تزن ة يلا نيم ولا نمثنف ميلع باها
 كيكسم ناي د رطاهراحلوباوشاو اود ننال ةف فنا َقأ نإ سفرا ]| هّنأن الع
 ةىئاط لكن ال ىنعملالارظن مبا ومتفا فعسلا ل عنلاو ىدينالاب برضا ميمدق نيب نافذ

 نال لو اهبدعا نابجو مبصم ايذ و ل ن/ل وعفا كبسه نا زوجك نيكل ةرايعردقللا بوصنر دسم وف عليل ىداصء نوسغل اولا ىلإ

 /مصا نونهنتان و ذل لاشنا لاف ىوخبلا وا توص ضف امري ق حركت اوصا وهن رتل
 علمجاد هرب نيذلاو ارح فلا نوحي اوك هان يذلا فلذا ملوث ةلس ني 1
 نوحي ناز كيو لاعايا ورم اذناا ومد ةقناتسم ايا ىر | لج ةرسفخم | نوي و كاربت
 م لوك نا زويد 74 لك ةزؤغمم اوان يب وا ثمال رب وإ كل ال فص نك أ كيلا

 ال ارهظتالاهاف ىا مستنى ا ريل وف هالس جر ,+٠ ل 5 فخم » هدضؤ رب
 بس وطار وهنا بجسر ابتفلاذ ةقاشملا فيلاكتلا و نتا عرا ذل كر ايطصالا
 هس انماكن اكأب ريقي اهتضالاف ى) بيدسملا لب مبعسما ٌفارطا نم عب ربضن ىو
 مرير بكا نمر ىف انم اكعد اكاي رتل احلا عرامصنللاسكى وقتل نس ضنلا
 رطا لور ىلا يت تيفو ىف تلزم فيو داشسي نيذلا كا ملأ كككس ىداس
 | واب نصيب نييك سباع نب عررقالا ميد اروب و قريبظلا تنو مل ةريلتسا لك
 نيس انمذو عه اندم ناف دم ايانيللا عررتااولاظو ماري دارو نم 9 يلع لا ليكى ذلا

 ىو اضيبلا ةرابخو يلع عجبا, ىا يلج ملوث علف كدادمإ» جرش د ظقيتس اف
 رضاو لكن اكمل ف عل ب طئاكبةروجا ضرالا نم ةعطقلا بد ةرجت عر” تار
 وحنا لكما دانم ننال كلذ لاح ماقم مقل | نالابيف مرج ال ”ةيعبل ىلا م"
 ىران ملول علثن ىداض» بنس هورانو ةرج لكى عا وعكو لكنا وإرسفملا لاقامأ
 مو هلل كام حاجب عرج لب اقم رصتقيلا لشد اعألا لعد اعألا ماسقنا نبأ ةرب ف لخ
 ماو علل ”دانسم ل وممعم وكي نا زوجي د لبس فود اني لوم بارعالا ةاداسم
 بقنا رن او رست ب نيميط» سباع ني عررق الا أدان ىلا نا ىدرودافجو :لفلغب
 ريضلا ناكل ىا ما رسيستن اكن هيل وأ هلل كسب اورما وا كك ذباوضر من الم
 و رارقلل يبول لوسرلا ريظحتو بدازا ظفح ريفا ل يعتسمالا ندب اسيسخ
 هر اعسو ىلبخ |تامددلا قا يحاصب غلاك دهس ب دالا نوثراعلا لاق ب اولا

 تملا نيكي رج كما صرخ ١ عيقع نتديملالا ىف ل زن مل وق هلكت ىداص»» ألا دايندلا
 كاكا شرراحلا ىلإ نب ثسراحا نئريح )و ىفاررسبسطلا يرن ودب ابو سابك نبا و
 موق خلل كائدقحح و ةيمرلا ىو دارلا فخور الار سكب ةرتسل ل وق لفلم لا"
 قسافلا لوقاور سعت و ةقيقكا ف اشكل اورهالا نايياوبلطتو ريف اوقفوتف ى ااونيبتن
 رو لكك لكراس» نم عرؤلوبب ىذلا بذكلا ى امتي ٌقوسفلا سنو امتي ال ننال
 ناسك" احلا من بنا ىل اوفلومل ىا تءاشلا نم وتينتف لو ةزمكك |ةراركىف د
 نو ردقي نوف كثاو ىزررصبلا ببذملارايتف تاضملاردق هز ديل هلع

 دمسةداساي زج ملامب نافيا ولع اور وق هلل رجا يسعنا ىلا را وبيصت لش
0 1 

 نطسالو ا ابر يسيغن بحي كلام ىلع (تئ اريك نإ قع او ريفرعتسمل ا عروق مل اوا ليف
 ولسا ف 01
 ىكب ف عن نإ ليل ىلصلا لوسرل سد مابا ناذيا هيف كالسبلا
 اذب نس رظك لا نا افناتسم عيل نوحي نا زوجدادب ميار عطب دإو نلطسما
 عيضلابى وانا عماد فانيتسم الا لب. لاق اروي لو لان لان ىلإ رئادال لااا
 متشعلل وق علسشس نرا٠ نودي ريا ىلع طر رمقسسا ميدادا ىل ناك ا ىلا دول دس

 لكو ناشلال لك ةهشلا لوو كالبلاد مث الإاوداسفلاإ تشعلا سوما فلا ىلا ينل

 نرددهسانددرل و هلمل نب سلا يلا ىف ادار نكي نا لكم ئئاعملا هرب نم
 ْ أل لسا الكا بيبر لق دعمغسم رف | يفشل أولا
 مليا بحرلوأ علل" عفو ل خا ىلع ىنلا شرب ىذلا ا بترغ ىلا مل وقد
 نلاكرالاب لم و ناسلل اب دارقال او نا سحاب نيد سسمتلا ويد لع اكل ى) ناسملالا
 لافركدلف ب دادض ال مَبا/مزل ثالغلا لاصففل عم اهلا نناسميالا مهيإ بج ذاذ
 علا قموب ىلا قوسفلاو كادسجياب نادلة لب اسقموم ىذل ارزكلا كيلا هر
 ملوث هليل واص»» ناكرالاب لعخما لب اسوم ىذلا نايسصعلا و ىلاسلل ب راسا
 مطرح كادت الا نا نم مب وت ال عف داظفللا ندر ملا ثان كادت
 لصتاى وا مقوم ىف تسيلف تسبب هدوقغم ىو ام ابش :وايفن الفال[ دعب ار ةفل اك
 محملا بست يذلا نإل ثنا تس نم لص اعزنفللا ثني نم ةدوقفل ىب باو
 تاردشسالا نما رعقوم يف نكن تسع رف م ركذ مدقتملا فص بفسص ترياق نايالا
 نينمول اسما كيا بستر وقبل كووطاوملا ن وكيد هاضتقمم لك ىلا قسالا
 بوصئئرصم) وف عطلت« نازل ىف املا وعمساب لكى ع اودتي يذلا ل اكلا
 هلم اهيرالالوعفم نرجس نإ رشاد لاف )ردهم هرم صم ساو مذا اسمر يف ل وغب
 ورلوسرو رّشلا دره حلا ةداعسلا نإ لشرب آلا هذب فو ضرس اين و بسبج
 كا» نددخاارلا مف يلوا لوق نص ارث! اف ادب لد امبالا مس برشا

 موسم وراح بكر مطد ,يماعد دا كيسان ىب يفق ل تاز مل وأ السل لمجا"لددصم محا لت نضض لضعف هد دعما ةحئاسم رؤي ا ددصم عوداغلا لوقف ذب مو نبل صفو يلع لفن ور ننل ىف ل ضنا ى ل وق لس
 تسول لك بق ذأ ناو نصوم ىف سسلا )ىلع لي ىبو ىل اعنلاو فعسلاب ماسلا ريلغ همسك ىف رد زفاف لس والا نيب ثددص للاتسك ىف تازن يلا و ىو انهيملا ىف برص يريموق نين ن اكفنل وف قلسك نيل رك شن نكي ائبييخسلا
 3217 حر ارصلا ىلاذل تمحايب ف عسل كراس لاب فعمل ا د ىل هلغا ديك اصملا ىف وعسل و يصل كد قئدعب يلع غب نم نو مم بي اورشإرمإ ىلا ىف نال تيردلا ف ءااككر



 م لاو روع لاقل والاد لييطتلل رطب نول لارزوجسد كا ىف ى اب دعب ةرمتتمراب بصصنلاف يب اسضللانب قع نوكأ اوجد فن قترمل ف لس ىد اما” را (ىلل ّياهالاو ريصنلا نسبا ىزؤل ابيرصا تنب نا ملوث هل
 نيس اهبل داب نينا صخر كوخ نم لص اف لوك حك ىداص »بطعن زئاكف ن وطسا قلما د ىلا عت اق ءاسح انعم اق ف الخببلسلل عزل دع هانعم نا نا ىلا براشسااولدعا ملول هلم جر ةيآلإ قايسب بسلا
 لقانا روماب منقل منال صاخ ال موقلا د[ موق سمور سال ءلوق سلس ىداص»" مير ميرا نم عاطل ىلا بن ىلو ارقد رين رلرلوق دش ىواص»» ىل ذك يئتناكل قالا ني ةحلاصملا تسلا ذاف عازل ويب عقب
 لامإ تسلو ىدداايد الس ل ول ريدك لذ ضوء اضالو لم مى ل اد ءاشلا تناكولذا يلا ىف سرص لايرلاب موقلا صاصتخاورئازد اص عي دوو موصل اه عيب لصتلا ينوب داسنلا لع نوما و لاعإلا ىف امتا شا
 ضعب يسال داري نإ نييفح ل يسر انما و مولا يلد ناصر ع اوق نكمل ثان الار لد كرت روك ذا رك دق لو نقي لاداعي موقلا طفل س يلف ثانالا ور اكذلا ميداع موقد نوكيسمف م3 مب قاءاو + ان م نعت مّوا بىددا
 در | قر, اسم قدصا ورغد مالابر سد ادري ماد اا الها يسون لع قاما سم قر هااذو لبر نمل بر لل يملا وّبزتسأ نك ةيهنس نم دع امج لم سسيسهل ناد عر ايشملا افا د صحتي ناو ضن رم تمانم ل او نينا
 0 ظ سب نرخ و راقشالا لقد لالذالا د اردذالا موق جكس كرار »يلع اف اكى ذلا ن اشم ذم و
 م تلال اقل ناولا تكذب ااا مكابي ١ لو وشم ار سفن ف طخ

 اويكو تشل لعام نح] نع تعب نو فلل لاّظنىنث اباوع صا نتن يرفو عامج
 اي صيصخ لكل دي ظل نم ءلدعادال عيب لو لكر ىعل !قهرماو صاغ لامر

 ا م1 سرت اول ا و 77 و اصر و حر ١١ رجس وو

 5 ىطيشا واضنالاب لعل ايكيا وحاصأت تدق نوقع يرام ىلإ جرت ل ف

 ملوث حق ىداص» نللال صال اول ا وجانب هءاش سراضاال و لوب كلباقم
 كسا عار مبريخل مجال رس ااوزركلال لو عرس اماو اضع رشم بص ْ

 امتار نيا فمان دلاف كولر نويل نقسم هلال
 الزج يي الاونما نينجا نومحنت لعل حل صا هنااوقتاو ةيناقوفلاروكتوخإ رشد 31 ل7 مت د ومو د . ودا ب ع ب نع 02|

 لا قلاب سبي ةدعاو ينل ينسوا | ناو إ باه نما هين زم انهن
 بستم ألا يفت دز منال لوف هلم نيل[ لا» ناسللاب نطل زل وان
 ىام ا دزبانتالوملوث ةلش» ىداضيبلا ىلا زلروسلا بقللاب ستك_زرعلا ىلو انظم
 نيل اقلال ب ىلا دس ربانتلاو بلا فرقا زبنلاسوماولا ىف دووسن بلل ذل
 "م رللاب وامر س اننا يف مسمار هوق نسا حبلا نيل معدل سم لوك عل
 2 ها 0 ل: يل ٠ نر انعم كوبر جمادخ )]سأ دويجئلا عم وورق وريف كالا ىف مالا نإ ىلار يشيل لا روكذملا ىارل وق قلل كرام
 لا ىاموق اقل وءار دال ةرضسلا يصور مكنيلسلا ء|قف نراورخنيخ هي لفوز كلر ل رك ال للا كرد لا ليوا حج
 0 71 ا ل ا 9 201 ىش ةداعر شروف هلل كالي سرع لع اؤلا نك الدب لعجو فدذج ار تبعربخد ا
 نائاربخ 00 7 م داو هللا عمارماريخأو دانا ىو نإ للة دال يذل همر اكد
 7 92 وص 3 1 در كير . نأ ١ 5 | | نافوت كلك ىف ل اتلاوطايصالا تش دا ىلا ةراشاريثكلا عر ىلا سار كل وق هلا

 ل ا طعس ف يا ا ا 3 لا ا ناري قول زاددلومللو نزح دركن لا ىلا شب هواي واذ نمو فكي بقلب. فاس كد قطو ودل ل« د د هوب 2 7و هديل ناقل لراةزباسلا بيتنر وب هفاوبقلإ) رينا و 3 . دولا لاما نانظ ىلا رو دينمو
 نينا رمان بومِلظل امه كرو كلؤزم بيرو نمو ةدأع كرك قسف زا ةدآوإل مسالا للرأ | ليا اماودوبس, مابا يظوم عاصزلا لاق ىارطلاو ىق تبا هادر سفن يا
 32 , كر سدت قوس 4[ جوروس و تري رو وووو لاب وزر ينك, اننا وبفنجا يا ىعم ىف ليو مهمل ىلا لشترب/ غن ىراانلق نقسفلا
 :مول تبذل لل هاروسلا نظل: كوهومث و: ىامت] نشل ضعت نرحل نم اريكلاوزتج اونمأ را قيد سال طم ع نر نق ل ىروفلا
 3 ا ا بطلا قبيفف ديلاب سملا ومو سا نمل عم ست لاو كالو لوف هلم كا

 : ل هلسلاد ا دماسما ناكو اراداامإ بتمويل ىسشس,ل وسر ىلا ناس نب ريك ىذ
 ”ناكناوههركيئننوكزيإل 1 : ْ !بتغبالو ايوه 2 اتاروعأوعبتن ا اس ماس رس
 100 ميسر سلا ف. . نإ 207 007 اها ملا قرى دا ىف دامب, لاق سو ريع سدا ل وسد ول احار الضب وا راخل
 هءامحف لاتغاوىا وقفا سلال قشنلا فيفخت اماني يأ مح ل ين لحوم ا ايانلو انا الاقف

 00 :اينغالاؤ باقم هانا لوالاوهأذؤ مهر ىناذإ مكيلع ض كر ةوهتأ هر عب دمك لكأك
 ماورد نم أ :قلح نسال نان وك بهجت رد ماتا قبول باق بادن هَل نإ نما ودوتتن أر || باتغلا لاني اهرروصتو لش اذبد#ا ملدع) بحيا لوق هليل كاملة دد تب 2 جوس ا ف دّمف لوقتاريف نم ناو تبعا مقفل وقتا ميف اكد ا لاق ل ل١ قا ىف كاكا
 0 1 0 ١ 5 0 9 ٍإ 0 : هر بيرقنسلا ءانعم ىلا ماروفتسالااهبم تالا سيف درو لس ا ىف باتل! ضم

 وعشلازودىهَليكَو بسنلا تاقيطإءاوفثيشلا خف ب عش ميو عش فدل عج وءاونومدا
 ةراع شيل :ليبق نان كبعش عضم ماهر لئاصفلا مث أف حلا مث زوطبلا ثا معلا اهل جيو

 : . رع ا ٠ هولا ناو ع ٍ
 5 ديلى نيتأتلا كا تصف زدات تار صف سارعلا نيف مئاهزطبقصانيمل | بك ميش ةفيج لك بييكال مراد ناب مك رقامل و هيخا نسسدإ ” | لاكا لك اني
 امني قلل علا ماقنساب هل عبارات قادوا لوفي كلذ بقل

 كص قس اغلا هل ادب ابو مكرتوزمفل ا وتلا راغو ناميالاب هل وسو هلا يطأ ب ا
 نوقداصلا كروم وم اًيئارم مهيحيلانإنم ملل ر وقع مل نإ هع شاهءاو نا 5 باور لعب شميت رينو افلإ لعج وورلد قف ار طيم ضد كلذ عي نا ىنعملا 7 ستر كب  جوييينسيس 1 وحمل | ضاقلالاقءوساب هركذاوبجاف همت:ركاركل ى الاول ا ايمريخا رك لكاي ىلا دعا

 هنت شل ده سفللجل نيك اذافر رع لعت مسجل اياك رمضرع شر #ق نسلق م نب نن اسال نال رمد درر ماك

 وزفلاو نطيلاو ةرامعلاو ليبقلا معضل ىسدر ولاا ريلع لي ترسل نانو نيك سس تاني ئاوب لوف علمك يلا ل مديعللار لف لك ذوب د وسال علا زبين ياقف هرعكا لكي ذاق لالب ىقد تنم موي ناك نا قسم اد دذنملا نيا تررخ اه لضم
 ملوث هل 110 ا

 دب تلاع مال سناب رتل با لوسر ل تتار و كيك لال ةنيخاطو دفن عم ادد صن ن ايزو اظانقنا ى لق عليل سيلا لع انطع ولون قرصا نودي ريو طور يدهش لول خد كدب نوني مو 2 نب نعزخا ةراشثد باهل افعل ف

 راش الاد دعا ىلإ لعتلا دانس |بنمو ةيجلا اذوضوم ماركا نم ةياغلا يفوت اء لج ام
 "ب ايتضالا لس قرصتقي ل نا اريثم و كلذ بسكر ) نيد الإ نمادصا تاب
 ةرانق كو اتي لب قع 0 امو اغا ننال إ لم كن اينما
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 يللا نإ كفا 1 ا 1 0 1 |ولعبا : اللا 1
 كب ميسر نط اول ارتع منت ىوقنل 0 كسسلاولعباورخ انتل الابضعب هوطشلا دو ع كام لتسير لور

 07 ماهم ملا ريب 1 يآ ب 22-2 ى هلل مج 1 . ا ا . نجلة بلل لقا غدصلتما ساس بارت ج اكلات 01و يشت ران ااضاوت مرتد اع |. 2 : دي 2 5 7 | سال امى ااه 7 رث اا جصو مه انإ

 0 تل 5 1 ٍة مقوي كل نال لأب بو ىف نامي الحليمي اتلوارهاظان رقناى أملس ولولا | باصات ياتسيلاك سين دال يمال تسلا دل اني

 يزن لنا نا ىلا ةداشا ليمن اب ىف تاع ىف بايت اف روق لست ل: دس طر

 ْ ! : ' .بايتعاذرلوث هس" ىل دال ب سهضري رق نس سكمل نانا موك كا ل قالا نيم
 يرزلا الس إلا فدؤاددإ هركدنم ىلا ف ءآل هذ تلو قناورلأ نمل انقلغان سنلبي روق عطس + ليلا ةراتسس الا باب نم نإ ىلا ميبضقلا ىا ليتم | ليتم الك ا كسا ريد قتلا ذببد شمالا ايست
 را كسي مدي كاكا سابع نما لاو آلا سانلل ياي تو زعم لا زن فانيلا ومان انب روز لسه يطيل سمته لوس اولا قفل. ةامءامشسم ابا وتوني نا ةضايب ىلع تاكا لوسررم) لاك سكرت اى

 بسقتار وو كيا تكزلا اهم لك اننا ةدود فيج رمد نا هزت

 ال بحيالىىراكما مايؤتسالادلا ىأبراشاال لوقو كل كاب ىاب لوقو ريف لايام

 تكلاابيااي ل وق عسسل لس » انزيم دوس الا بارغلا| اون يغمر موا ماشمم نب ثداحل لاقد موبلااذي كرا) قحاىلإ ضبا دبا دل محلا يجن ىلإ نسديسا نب بات ل اقف نااذ ةبعللا رلى الع عازب لو يلعس | لصتما لوس



 محسن لش لورثم  ليمس ف داسما نايا مج ايا قد صرب[ داس لوق لس ىداصص٠» كلذ ىلع وعاد ل اق داك لتس ايف لعوب ل نها سيبالا لوح تسقو كيرف بيلا ثنا ىلا ةراشما ملي ىلا اا داني ملك لوق لس
 بز يرو نوثواضلا م كيذا ملو ل ىواضر» ل اكلا ناس الاسيألا ن دارم اننا مك باو اهياد يلا ذب ىف تم ناك فيلق نناسيالا سيل 7 ناوي لاوس أب باو وو نيف نم اوسلو ناسمئالا ىف نوئداص
 دعا يدو مالعال | تكابر 1تلااكا رك فعنعم ل اوق هلل ىداص»« رشا نررلتا لف شلي لزناذ تك يغش د نق اص ونمو منا لو فلكم لوسد بارطالا تما نايل ل ا اه تزن ارلث ىلاسميالا مد عدا ىف بارغالا

 ه1 >> ف هس حصا

 اونهاَبَوناميلالا ىف كش يرملاوَيريول 2 هلوسرو وايام نعبهي ص مكعب امى
 ( فهل نلف يقلق كروم اهلك دصر وفر مهوأ و ليس موي ومو
 ةىنعسباع ف عضم لني نيم نومي[ حبل لقمالسالاراغ ف رجس ويملوأماولاتنمال
 غوش لكي هللا وضل لابو تومسلا فارماعي هللا وأنم | محلوق ف يلع مقناأمانورعشنا ىا

 لق حبنم لاتق لعيد سازمجهربغ فالخعب لتفريغ نمسا نأكل نوم نين
 مم هللا لبني هضوملا) ناقل يوءاملا ضفاخيلا عنب جيصنم وكمل اوم
 مسيحي هللاٌت ]انما وكلوق ىف كني رص نك نإ نمي ده ناكل
 ظ تلو وايل, 0نولمعي :رابوب هللا واممف ب اغامى أضر

 بأ نوجراو سْمَحكيَن رمق: يذلا تومسلا انقل سقلوألا ةيكم
 لوك ةكيرادكن م اهريركلا ليسا ناقل َوهب ؟دارججاعا هللا دقق اربح متل اونا وسبل
 أر ثعبلا سبرانلاب مف خيره ني مهبقن| لوس مدور مم مه اج ناانبجلب هل للص
 نيبفل/لأضداو ةناثل اليف ةورييزمبلا قيقحتناّنر يع شل نهلاَنه نرخ لاق
 كا: ضر |صقن مدل عنو دعبل ةياغف 0 يوب بس لإ رعجسن ءابارت اناني نيت ىلع
 تا نارفلابقسلكرَل لب ةدلطملا فرش ءيمجيفظ فحل وللا وتاكد
 ارعشورءاش ةر هورس ورحم ةرهاولاق برطضم 0 يرترمأقي نارقلا ىلا ناش ىف مف مف
 موف اكرام لإ تعبلا دان ر يدرب وقعب ناربتعممف يعبأ وري لذا نيكو نفاكأدو
 ةيفوطعم ضر فهن ؤوقشن جوش نءاهلامو بك كلأبأ يرو بمحل يَ
 نصابهف تبا اهنبننأابج يساره املا حلا ن د ويفك لالا ضوب
 كثر ذو انما ريصبت ك ]ذأ ناعف ىا دل ل وعفم قربت هنربجل هب ركب ريق فنص جور لم
 ةياتتبمأف :اررلرفل كرم 70262107 انمط لك لبس ير ريكا
 اهل ةردقم لالاوط سقس لحلو ؤصععلا 0يبوحلا عيزلا ٌبَحو نين يب ِتْنَج
 همم لب ةينييحأو هلل وعفم ديور ضعبقوف هضعب بكارتم 0 نييمْلَط
 اننوركست فيكفوبقلا م0 خورخلا ءايحالاا نط لذم ىا كرت يوملاوركزملا هيف ىوتسبب
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 . ,٠ أمم اير وسنرنم يلع مخج) لأ ءأملأب ,
 ارداسق نراك مب اخو ربك نم انو فول اداسجا نم ضرالا قنا, لج فلل ًِ قف ةروسرنم ى“ يلع تجب تلاد 00

 روييسسسم كذلا

 يأس

 رعارلاىرسعتت تح اا ذيب ب وعش تبل وث جشم تلاع« ايلاب اشم لوعفملا ىلا
 لوقو ربل فركب ف اشملاو سفن اهإ وا نين الا ى دعت انبب الف عشقنا طسا وو طقف
 ناابتساارلس(ن إ مل ف جك وريقو ىداطيب »ادم مكتوقب درا ىا ند ل
 ددقيو وق كس كرا, شماضير نى دايالاركذ نادم( الساب اوس
 اومن لااعب بعضا ىف لوقو عض وم با. ىف اسمك د دقم و بأ ءابلا وبس ىدلا ضلك | ىا
 لعل اوملسإ لا نن ايمو !لاثد ننال نلا عيوريبوزتك ذم َناذ لا ناو
 اقواس نكس ملوق هلم حر ٠٠ مكعالسس | لي ونال لف وق ىف هيلا ىدعا سرد
 رنمل ار شلف لقت ناسميالا م اهدا ىف وقر اص رتل اور يدقت يعلم لادن فدزك
 لولا ىلع انقلغ اوال لوقو سيو قنادعا لع اسلكى ةيكمل ف فلس سيلا" يل
 ىداصا نيلوقلل ار يثمن وليل ثقل رقلاوالاوأ لوقي نرسم بس نم ا ناكل سخن
 ىناقتال/ لاق ةراشستو ساب نبا نكؤ دراذل ملا تاومسا انقل تف لوالا وأ لش
 راثسا ربا عكسرافل س١ ل ف كلل نبارك مدوبلا ُّق تزن اسمن اوريغو احلا جرم ا

 ليبب ارم لسا دقلو اه دصب ام ا زها ركذ ارب هد دقو ف وذو سقلا باوج إىل! ل
 ملوق سوا مالكلا لرطل ماللا تنذمو انطعرقوي لاو مث نسم ام نا وجل و
 اسك سمعا دقدلوق ىف اريتض و سمن و لاق ركام نفوخ بلبل نال وق نم في
 بارض | اوني بلوق لس لبا" عروقولا ققح ب روب لش نإ حب قيمت ريف دقد
 ميبسس ى مما ماظن تس بج و ةويخضشملا م اتا نل ايبل فوزولا مشا با وتل
 يتي#قلا علب لكن راب ل ذناالولا ولا ثسيح ةرصاقلا مو قحل يضل ازب
 ريل مزلكلا ةلالدطورلذ كتف ثمعبلابميسلا عي رن ىا يامن ملوث هلم ىداصا» منا
 نك عجرلا ميداعبتسمال ورود مبامتومداسجا نم كا لانملوق غلللم نيلاسك

 لاكلاو يلع بك انينعب 0
 ىواسصص»» ريع عدلت اظوذك هيام باسمك زرع سمر لل ءايشس الا ليمان /ميشسا

 ةحبايسلاراهسلا قوق اوبال ةرقدتسم اذه ةرو نمومدو ىااطظوفحلا رولا دج مل ف هلل
 ملوث حلكتس ىواصا» بطل او قرشملا ني ضرع ضر الا و دار حسسلا نين ا ملوط
 وانمالا بن[ طضالاوطءإإ تخالاو قلقلاو دارسلا دل ررملا سوم اهلا ىف بطعم
 لاكزيكل انينب فيك وق لشن نياك: سرها الر هالا بح اص بضم نال ىزاب
 اهبيصلل و عل ىردا الكرام لا ل بطال لمي عبري مارح الاو لوعفملا نم
 قل هلطس نءلاك» عدصإلدابإ ننال بويعلا نم يلساسبن| ىا قوش ءفص
 تبساوصلاو عقومال فيلر قو ءالاا ون ش اريرقتلااذا ّيلوعفل ا قبل ع ضوم
 مسموم ورايش ىلإ عضوم لل ف لسن نها/ خلا ىف لقى لا لم صال ذذع
 ناداشمو ىبوث جم ملوق لسلم»» ءامسسلا ورقي مل ابي دقن اذ يطوعنملا ل بسغل
 راخناو رسيلىإ ب عتب ف لسلس حرررص»» قف سا ني اد قيب؟ل اقل كدشس
 ماعلا ثا ىركذو ةرصبتيل وف للسلم دور سسسلا ب ليكى: لع او ىنعبمة ىل اذ
 ليوا وصنل يلو ملام ريكو ملام رييصبتل ىكا لج نك وعفملا لا فن ىف
 نياشو كيرصبس ىا الام ليو ةرزت م ير لذو و رص نرسسمبل ىا ددقم اهظفل, م
 قسمه لك نءديزأ رقو | رب نارسيسلدتو ةرصتتاذ ىا لوعفل ا نسسلاع لج
 ىالوقو اب انينب فيك يف ل اصلاو ىا ل لوعفم ل وق بكه[ ةرصبتىىر عنرلا هد
 | انماريصبتل قوارب ابو نشزتلاوداسسلا لعن للاصشريسفتلا كاز الغ
 ن٠ نيددصملا سك نتي بكل ل وقد انتي الاسس اد ايبتد يلعن يا ْ
 علال ع بشلا وصلا هيلع لابن و عوج كز ىا/ انّضاط ىلع عر اجر ل أ علا
 راد اذا قلاب ءزيصإ نابملو رايئ بفن وص عراهر لج لاقو ىدارم
 كسلا ذيييراشسا عردزلا بحول وف لحس » ةرغكريف نمل ناو عرار ل ا لسن ىلا
 مسالا ىلا ةفاضعأ ملي اا كسب خب م اقسم فصلا رم اقإو فورم اف زذص مذ
 ابن عم يسلا فاضمل اوف اضملا ني: ةرث اذملا يقنع ءْؤإضع الإ ننال ونت يو
 و نسال لبا ةرسسمخ الاداد هريرولا ليتو نيقيلر نك اظذللا فلنا ذا ةزماب
 لا تس انتساب لخخا و رللول عطس !جريبعشلا ورب اكدصت نا ناس نى ا روصصحا
 د تاقس ! عمو قساب ىإ تلاط ى ادعت باب ساقوسب ةلخنلا تقسل اسفي
 تو اسبنال ىاةردقم لاصرل وف هللش, ىواص »لع رسسم/ لترا قسسلو قساوب
 ربا لس بش كلذ و ايفان ةرثكو امج افتر اطزطل نلبي درف د الارضي تابنالا
 لس يزما7 تضر دايز مريد ضن يضف ووقع "ل

 ل اههسصم و أ را و قزراو ى ادابعلل قو زرع ىاالأع نوكين ازكي داعللاةزر ملوث
 نامت ماو فص انا اعللو لإ و عقم ن ولي نرز يو قزرو ذي تابش نالازتبم ىعم

 ماضاللار كاش مون لذ للاي بنل دما ليو زرلاو ببنمم الا نوال ةرك تلا لاف بيغ بعل كلى ركذو ةرعبمتل قف بديقو امالاب دابا انبي ريم ل (ييينن) نيكد رابعه ار ى ا ةرئاز ماللاودصلل لوف وردم
 د ركز اريثى تسوق هلسلم ىداص» جيم روز لكن م تت وواسملا كذب ترو تزتباذ سباب برجاضرا ىاايمةرلبلقوءاملا كذب ىا ب انيصادرلوث لحمل جا” بيغني زعم انك اكلك وريظي
 ْ هسا ورا كلل 1و لل ىداصإ + انكم وكر ابتسم ابر يك تسلا (نلا باوعتلاو كان سيمو ليث نول اورام راوتسم نال ل ظن باوك ذب ىو 0 الاهريرضآتيد »لاوس نسا زج لما

 | :: كراشا»دادشسبالا قع عث لا لكى فاللاو تاوم ا ءايح اكتاومللا يح نال مكومدعب ءايحا ل ترسم كلول هزيم د رلبسلا ور تبيض[



 نون لو هلع كراس دددضإل )باج ليو ةماهلاب موق م يووطقم رب وب سرلا باكو ملأ حلسم ىداص»:اونم الورد: ور ظل حبري عما و لوقو ع اوراكل لوقيان والا ارت 0

 يا هربرقلا ىلا ) بيس لس بسمسلا ّنالطا سنام بيز سنس ل ملعلا تمد 2 حل

 ليقوببنو مانضالا نو نبيع شا ومب اير نين َك يوصأو موق . ناشالا نماهبحو قير اهب دادعو اسم يبو تسأيسسلاو تانك نم ىف نانتكي لعفلا تينا يق تبن ةاوطاورظنوب يفعل دول مسد 20

 تو ناو نورد دوهم وأ وما صوف كومو ريغ ليقو ناوفص ن؛ةلظنح
 دك اه ئلطإ ١ ص نما ىلإ نادي مى اريك و علل ىداصا» هزيم | و

 و نياوللا لقا: دريت بكذدصب للملا و ىلاعت ل رقلودعتملا لكي يذل

 الشال يوقأعةوءاسا نهلاب نأكك مواسي موق بيعش موف :لضرغلا ادا نصا
 سيل اكرعاقنلا ىعل شو لع افلا عمن ىلاو يلع ل اشسلاةلالول لدالا نسف ذع

 مب العب انعل ا] وزنبجو ليعو قحف شنرفل ل سلرلا ب ا ل نم كونك أ م أ .:5؟ء 00 1 م يف م 9 0 0 00 و 8 0

 ىلا يراشسا نادعاقى لوف علكتم ك# عربي ل ىذملا مالم كر سلال نب
 فكرادسلا ىف و نانمالاو دعاولا ريف ىوتسيما نيم لال دما ماتم هل وفسر صك نا
 ىفاشملاالرل ل والا ف زو نيقتللا سد يعق لاخلا نخوديسعف نبيا نوري دوت
 0 6-0 ذاوجد لبا وريث ل قو سب بق ناك س لب ور ريدقلاو بكا لو بلع

 لبةدالاب ىعنالذ هب ىذملى ا ةلَنَئيحفأ كب شيؤرفكن *كل نص قيضيالا دن للام الخ بلا
 كضررقب لاقل رو دعبلوهل بيج نضالش سلو لكل بيزا ل سن 7 ظر ه- || راي أ دال كا. سل ”ت هك ن_ريممدأ 4 ةرافيالف ارض اصر وف د ديتعو بسير اب ف وصوم اهم لكش ناار ييسغو ناابيقد امج

 هيل برقا نحو ءاسفنز اسناللريوضلاو وقير متلو نءرلا 0 9 الصم

 210يوق نم لات يونيو نيل معي زأ سنا نالكولاز الملايو بيهم
 | رضا مليح ظفار ينل َنياَحْفْلِ ٍرأم هلبقأم ةراخأ نتبموهو نارعأت

 امل كلا واب تحورخخلا مارد يحل ررشوز ب ركملا كس تءاجبو ىنثملاوعمبامبنم لكو

 كلذ ورشي عفن نيون نوت تولا ىكَذ ةد شل ارضيهونرع
 1 هس 111 ديالا 1م 5 رأأ 5

 ةإ سارعت ىشحملا ىلا سفن ص هيف تراس بازعلابراذكلا ليسو موب غلا موي ىا
 ا 0 ميرا 05

 لاشو اهديغو ١ الأ يديالاو هواها معي يلعب شيم نيه ءيلاهقوسيكلم

 1717125 تت وموب كبلز ف نيف قأندلاف تكن لال
 ةّيركناأم هب كررت ذأ 0 ليِرتمْوِمْلا كرصبف مويلا ءرهاشتأا مب كتلفغانلزا

 صضاح0 َنيَيَحْى نأ ىذلا ى لأم اذه هب لكوملا كلما ةٌسيرق لقوا يندلا يف
 هلع 07 و 5 تك ع
 نونلا تل سبأ: نسحلا أرق كبو نيقلاوا قل قلا ىادن ترج قَيِقْلا كلام لاهيف
 كاش 0 بي رشءلاظ يسع ةولزل يخدم نحلل لنأعم 0 لينال

 هلك .ءا هك 72 ل م. 8

 قر ةِلِوَلاَو راه طرشلا نعم نمغأ مرح الإ ذلا عم لعج ىلإ هنيدف
 هتللضا كنْيدُطأ ماني ,ناطيشلا نير لاَق هدذنا,لثم ةريسفت نيِرَّسلا باَلعلا
 اة ىل هاء ديا ةطاوه لآقوىل باوقساؤ هتوعرذ هبوب للص ناكْنْدَل لو

 جرهتللابلا ناب هلو هلال ىداص»» | بتكو شح رب ب ذو فيس | ةفسح تس الاحا
 نمار مالا تزصحو تسآق يبل الا لب اقم قيود يدي ز دامك لق ىلا ك
 سل مو عيناعم يفد ةرخأللكدسملا ىربب عا يعاب شما هارب قت رسل
 لج دس ب ثمجب ىلا هإلا قرط ترلا ةكس ترطح| و قع, ليت و ةرزلا

 تسرامو كف طغروسلا ىل د ملوث هلم كا" نا وبنى ذلاازكلا وا ترم اب ىف
 ثيركرنول اننادبو (ممالسلا ريل لع "مسا ريف سى ذلاىنرقلا رم روصل| و توم 56
 امسلظتن لور زعتر لسا فد نهج إل سل رع قنا ادقو تالا ورق

 ديسبثلاو لالا عم ىف فلمخا ديس د نفاس وس رلوأ هلم لما» خفنل نال
 تانسحأ بتاكدبهلاو تايبسلاب تاك لالا لور سفملا هللاق اير بشا لاق ىلع
 هلك ىداص»» فكزريكل يا لاما وصداوجديبشلاورييرقوا سفن أ اسلا لق
 تنارقلوازعم ل (ندي دنع در ور ادن 7 مات نلفل#فاكلل لاقي درلو

 قايليايالديببازبولازناب كعانفشلتل وزن لبن ارقلااب نم ل فغ ىف ام أب
 رافق علم كا سفن ب اطخىف ع فاكذاو د ابلرسكن سة رارق ىلوالا ديؤيد
 هرصقو أب ف لالاو تاسوسم ا ىف كاب الاو لفخلا ومو واهلا روم بجيل ءاطغلا

 1 دنان برم ىداضيبلا لد ارصلا مستر ام مل وأ للا ىد اضيب ءالع ملا
 درمسلب ايسو سابك نبا نكو هريكو ىوغبل هر اتضااار يل افلا ملأ علل

 ب تملكو ىرلا لكيلا ذب نا ىنحأاو سيفطا[انبر نيت لاقد حلل رق ىل ال اطييشسم
 قلاب لوق هليل ك» ىللضااد وغاب اب ندين ىلع لو ىدنسك
 حا, ىاد يتعب قلعت دلو اهتفصو يشع فعول ةرللا وكن لاوس ديس
 ميس” فصريتمو ار افصو ىرل نومي ناااززب لك زوو ىرنطر طاع ىا ىدل ديت
 ديو راصو دلو ىذلا قشبايلوصوما ركن از وكيد ديت ىاضوذك أد بربخ ا
 *| عاوصوم ارب نم الرب ا ىنوكت لازوكيد ةماش امك مهجر لسد لومترلاو لو مصوما رسب

 دعباربثو ا الري نو نلا ديم ىف يرشكز لارج و اهني سطو يلب فو صوم وا تن
 عين لوم لا افلا عين إى قالا 1 هلم ل7 فود ادم ربو إرث
 نيل نيل واإ لعشلا عرب ويسمون و ىلاذلا لعضلا ف زيف نا لل هلص ا داك لعضلا
 اب هسا ناضادعاو باظكا إلا داش رج ال لل ىف لاقد هريكد ىدانعيبا

 ةروصلا ىف يشل يمك ف لالا حا ل والا نيدبوبنرءدلص اعد اظذلل ىف يذلا اسس
 رتل ونيو لوالا لغاذ عم لعاذ عبو ىفاشملا ف زف يكريللر كم لحفل نب للا وأ

 كس بارءالارادمو لاذ فلإلاو نونلا ف ذع كى نإ ف رسما ب ىلع يلا
 نبط لوقو يفخا ريللا نوف ل رلقنب لب ينشتلا تسيل فل لوا ىفاشملا وفلل
 هي الا قعد ىدانهيب بضقولا ركل صولا دارج اى د يكاتملا نؤ لرب فاالاف ل
 موق هلل »ار شل سايس رس غر ذوددد يفد اريل يسمئافلاب
 ظ 0 ا ' ليلو فقرلا ىرهل مولا ادرج ١ منح فقول ادن اذلا لدبي اننا وافلا ىلونلا تادباف
 هظسسد ا مذلا ل ابو صنم وكي نازحي لعبا ذللا وق نيس ىلو هرب افلا سلف دازلو ميلا ىلطرشلا بضمير لوي نا دوو لبايسأر فاير ضملا كير اتسم ملوق قلم فاسد يستند نلاسللاسبف باطما
 لاقي ىا لولا يدب لااربسخ علال مازإ ناذءافلا سب لوقلاربدّمسوم هايقلاذ هرب و هل راء رشلاب _ييشسل افلا تطقوو لي ايقل اربط ودا تسجال اب م وف وا داذك مال اد درس اركي ناد لكن ل دسبملا
 رظن يضو ريكا لو 2 قدايقل | لك فطري دشلا باذعلا ىف هايقلاو لوقو راضأل ا ملعب لو ايقلاور سؤ عل ل وعغ/ل يو افلا دعب لوقلا مرق ىلا حراره ططرسضسلا بار خيل ن وثوم لبثو هايقلا بف
 نا يوارط زكا نامل الا | تشل دما لنوم "م عاضيلا تلك رثو ىلا | وب دصاو باتا نإ عماقللا ل عينشتلا كرا سكك الا ثيم نى | مدقتاب لشي ى اءريسفت وأ علم كاس ديلاتسلا 3 اني فطعل نبال
 21: 3[ ىكداص» الارو ةسمسالا حلما نكن فدو زولا وبن تع ا واولاب تن لاق قفرسيسمنفل ىوح وا ىلا, ىررتقفالالاع تعقو اذا تشل[ يع ر اطل ءلسمجبا ننال ى نخر دست اعلق هدال واو مد, ا داسسعلا



 هيعولاب ميدقتلا نب لكشتتم وارتحل لق اع ءلسسمكا كا ورب اد يقولاب كيلا تسدق دو مل رق هلم لما# باسحلا  ضقوم و ءازجلا ءادىل ىاانبب ماسصخا عني ا ىا هلق لق - مه انرقد ىنيرفاكذل باطخ | رمت لق هل
 وة سلامك هرسسيسغى مال لب ميلا تانى مالظنإ سدل نا ل نعمل ا سيلفى ل مويفمالو ل وق عطس ىداصص »ل: ليلا تمدد ىلا نآلا تبمرق و لصالاو فرص ىلع م الكلا ناب بيجاد ةرذلا ىف ماصتخالاوبيضدلا ىف
 ؛ءالقعلا باو اهاو لمعلا ب طخ ل7 امتد نايس ركدإ بطاطاسبل/ هده و قييقكم ارذسما ارش م زلم ل وقابل هده ق شك اهقنسا لب تالتما منيكد ثلا ىا لول تانغنلالا ل 0 انل ىا لب هايلا

 هقامنإب | ررقي ىل اعنا نيم مار طتسم ب هرم اد تادابا نط لم ءدسسملا ل رو امو رئاظفو ذب ىف عنيا م رلا عم ذاب! فلك ىلا دج اعالف بد ىلا رانلا تلتشاورلادسلاو دنا تم احتدام ارش سو الق نهم خأال

 لا كل لفت اتسم لل, ىلاعت لوف دم و ىلا وسلا قن.طاسبا ف وليل م يغتسل ةرومهل باج اننا و تاز تسم ا دقلوب اشم اادكر تاو نعمد مرفت .تروه اب ادج تباعا ى!لاوسلاك م ايؤتسالا ةررصن لوف جلس ىداصا» تألتسا
 لد ةداوا قافن العترة كالا لق كانو وز عنو اهو تس اين ادا تالت وق سوني عططوم ىل ىف ل بى اديزم ناهي تيججا رجب تا ىا ديب اكردس هود هادي زم كلير يكس لاوسلاك

 ملوتالتسادق ىا ل ف شم كراء اذ ما تالت انا ساعت ةروكلا رتل ا حا 4 كا -  موح
 لإ تم نق لق وانهماصخلا مفنيأب ريل 7 لوق وو ةروصرلاوس مايفنسم كد ألا ماتم وف قيل عضو

 كراقلا ىف هدي الو ةدازتس لا قب مارطتس اوم ليو لا امو دب اسجد د اخو لس بست نب | 0 ,

 ىلا ايطج ى وزين دق ايف ةزعلا ب. علي دري هور لوقيد اسي قطر ب لاذيال| | ج رخال ىف ب ازعل يع هلايايندلاو
 ديس و نإ ىلا ةداشسإرسغمل ا ودق اناكم ملوق عمق كا: طقاطت ريك صحا ب مناد كاع رعت ول لينال 00 2

 ةديبرف ليلو فوغ ماهم دما بض ين لن برصنم»و فد ذه ف رصرل فس | بأ _ريخي حليل عا 0 يرد الطين امو تلد 3 ل لوقلاريغي ل نبيا نم ليالواونمؤمأو
 بدكيزب امذبب لادشن 1 اورتذملا ريف ى رسمت ليعت نالوا ف هذ م دوص ذالأما | 5 يي و 0 هع لب 9

 رواالسوراص» ليؤفزوع ديب ريب زب مرتي تس تضئاد# |. مسجل ويلا نونلاب لوقت مالظ هبصان مودل مويفمالوم ويا لظال ,لوقلوظو د نعم )| نو مرج
 ها 0 ها 0ريزق نمله لاؤسل كما, غتسلا ةوصب ل وقنو لعوويقتم ار فتسا : 1 لله ا : 2 ١ 5 ل رادخ 819922 لا ا ر"باوا او عفص نورنا وأ رسبما زب ليثو_ اع ةداعابو !لدس د ا

 للسكر لدار سري وح اوما لامصرف اف ىا لاول نو ىف يغسل سوك اع 0 ه4 7 . 2382و عا | هش 53 , أ
 سلسل دهب 6 راجاو م ل كس اعل لمت تر مهن ليعبر انك نيقتمللتب كج اَيْقِل )ذا: ثالتم ردى ادب تآلتماايريغرمسا ال

 لوتك ولخلا ري دقت موي ىارولقلا مونرسل وف هلل كارب نيس ولغدا ىإ لاعدورجلاو ا نا هللا. مغ 7 ل ا
 ا نو لوسي البل لش قداس بقيد رول فا 7 لاي نرحل يتيم ود لح ظفاح ناؤيفح ولا دعلط عاور زال تما رك اد ىف مج ءليسللكىلاعند كرابت برا م لج لينال مركلارا 22 أ اا م هر. لان ذا _عان نتا للملا در لاوم اى اوما لا لو هلع لا ني دلاخاب رلفداف لاعت داو 2 ”لوقنيقتمللر#]سيوايندلا ودا نوي ازعل نهب لا قيداينوربف

 ْ ص نم اك... يل سم! قرهغك او نب اان ىعملاو نيمئاغدبل رق اكل فص اك ربو وشب مدس ا 2 د | ضيا نيقتملل لآ يو تعاطإك] بقم ني
 نإ ملكا وركب بازيلا لوزن دع دال او ذشفف ليل ق نم شطل و اس اب دنس | عضو 0 اواسلاه

 لا ىلا تجريد » كر بريش يسال اهلا ه أشيل ندم | مبروك ف طع لك د 4 اقماعل اموبلوخرل - 2 وبل _ٍ اوخد رض تصلها مرت ءاقيت لاو بيتار كل ىدام |. رده ةنجل ىلا 03و تموت لولا يف ل صحم نال وبلا خداوأولسوارالس

 2 ا نيل يي
 00 يي بسس ا يي 1 لا ا ل ا

 يب م كل رع 2 م تال |[ حا وت فيول ىلع ا ةد لا بعت 2 ني تسمم :هرب اهرحاورمجال لويس 0 ل

 هتك رسال ا نو متو تاناددعو ساو .ئيب لجل دعا ناقولخم افصل عت هزل نت وأو تبسلا مو لتس لل
 بوشيو ولساو لوو برذلل مالكم الو ةذفاتسم كوكا الام لس وارد قياملح [لمونللَو :راصأَو نوكيف نك ل وقي ناي ةداراا ذا كما أمها ةريغ نيب

 سال لال :نزرلا ةالص ىلريمشلا عْوط لق ادد أ لص كبل محي بس تي نكتلا يبشتلا ندهزإغو دوهلا | زف لك ةرئاجاروارعللا سمي وموسم هاك ايىلاا ]ومص لإ جت و قجنلا ددصم اهي ويقف د م جيرو ووودو 8 '
 لا اوت لولا اقعد تلبس مو اقسم هب رسال رابدإ تيباشع ل صى أ حيسف دلا نيمورصعلاوربظلا ةالصوا و البقوويصلا مايا ةنسسول شالا و تاو أ رتلا قار( وفل اسي تسلم و ومب ؛ لاش لاي ا 7 لل وون 9 هلل الل

 تبي كرم |.. ايل ةقيتحدارل يق ضف, ل فاول ص يارد ل صم اهم كورب حبلا رت
 ليقع واتم كرام كنا لو هوان »كا سيو 0 يع يح يعي .اوعغل لط نا ءسسايكد جر أإ#لا نما ءايغالاو بسحتاو | يعي ىلإ تسار وتوم 2 م : 2077 هنن ا 2 حا 200

 جس نايل راغصاا 0 اكان و لوك ال ةقييقكا 0 ا للادقل تيب وهو تل الاو لوتعلا مررت بسح يف ذو لم دج ام الو لص يك نىك | وطيف نأ هللا . الا ١١5. ال11 ضالا.ميض مباع ىلا ود :
 هلا عبير اضعلا لمص ا لوف قلطالس » كاسل 1يف عصمة وصلا لكلوك نم لزب مرا .ضقل | رصفل نعهقجتنا نك ايمللا نقتل وعشلاو ةقزتملا موللاو ةعطقنلا

 6 هو 223 50 م 72 1
 لسا ىسا نم :ريأذلا ةئفنلا قفثوشعلاب و ايدوبصلا مهاكقلخل اقان يعم ]يقم

 ترسم نك ادسوال | فارما جررسسسمخ كل رحمك اصلا ىلع ليتم لا لب
 واع بمععلا | ةولص بورا لبثو مرا ةودص سمس عرولط ل بث جكاغوفر مرش ديك
 سم عروللو لب" ةولسنلا ع اوبل #ضلال نإ مع اع فرج نا اخاف
 1 يل

 ضقاولا م لس الإ /دب ىف نا يلا و او يلا راما < اةولص ىا دااسلان 1 : 5 57 1 ل

 1 ولا ها هكا او نبواردبعم ةزسملو ع اندإرسكبورمد عك راسم درج اداب داو ملف علا سارا ءامسسملا ةليليف تاولص سمت م لشهر
 بزل ا بناتك وجسلا بدا ب اطنا فرك نئدزنسملا نبا خررخ او برخملا دعب نا تسحر اروجسل داب دانا ىئاذوالاددب هناوورصكاد ىو ةداشسقو لرب نحو ةرعرج ىلاو سايل باو لك رس نب قود لعارفلا بسيف
 لاقريرت نبال اسكت اولصلا دابدا ىف عج كاورما ط1 سايف نبا نى إلا و اورام هيلع ىل ديو ريحا ابا سمار الا تاقوال هنإ ل عين | ةفيحرررلا ليثو ردم ةرمر م ىلإ الدير ج لبا: د دورس ل نارا مرج اراداو

 ف فلل ولاا عمتك ا فوزه عمتسا لوعظم ىلا ىلا كل ذيداشس خم ىفوقم لو عطل كا" باطل نم ىلا تي ندع كف عربا ىف باطن كلا قفا بطاماي ملوق لسللل كاع امك ت اولا ووجسداب دا ىل جس نا دوب اداب دا هع اسما
 ىو اليسر شم يس قيء امسلا ىلا رالا برقا نذاخلا ةدابصو بيطخوآ ضدالاطسو ىبداإيسرشع كابا | عيطوم برسل لوق علل ىواصا» ف وزو ا لوعنلا ني عفناتس ملكى داني مديل وفد ةمءاسقلا مور اوت ا ناشس
 ا كلا عوق قت #يملف قلت شدعبلا تسب نك اب دارملا ىلا قي زيا ثسعبلاب مف وف هلم »٠ حر طرصنلا نمو دس هدأ ه راي ةقزمتم ةق سما موكا و لو لم لع" ضر الاادس



 جينصل زب لات ربو رارن لبث ن وكت نإ لثشو ملوث هس ل» وفن ارتسلا بميقعت ىلع لدي كلذ د ماظعلا اسمن لوقيفروصلا ىل نم سدقملا تيب زول يارس فلم بجنبي ىركرل سك ما رخل لسد لو هل
 اغسل ءوقنلا نم عمد وسر وكذمل اءادشلا نا عم روك لاءادشسلار يابن ىلا زل ل لثكو لاق ثسعبلا يخلص ىلا عينا شسلا غلا ةعيكل لف ثم

 اذ د الا تناكبإ سيئة روس ىلا ةدارعو تسي حداضسلا سمع نصل زب
 جرورا ميل كك همس وسي ساؤدننفلض/ طا ا قزم اروعشلاو ءقرفَمما مولا ءوطقتملا لاصوالاو خلا ماعلا ا ليشارسس لاق بد ةدعاو مد راكم بدايحاو مين | شي ةدعار دعي
 اليف تنل | نم عيبا. وبول ءادنلا نا عمد ذلادادنلار يا سنا نفقا ب. لو لوق حيلسس رو لانك اب ةح نوعم مول وف ىف وعملا سف وذم ارادشلا لج شريح لا لوقو حمازبو لق ل اتسن «؟لا أ لعامل ىلا ندي"
 ناز وجي موي نقشت موب لو نييسا ةدابعل بق موي ل دب لول هلم كا» تبدل موب هيله لالا وروبقلا نم وجي بص نر يدقن ىف ليدل لى | ملوق هلسس ىداسصا» لاوس ا جرانلاو لربج ىداشسملا ناب لوقلا ىلا مسي ةرفصلا
 ادقودع او نمل ربحلاو ل يلاودعت ثضرفن م فو لوالا موي[ ىلدب اد اقبل وبا لاق وطبق موب نيمال دبع وكي
 انيط ذم كو هريدقن »ل لشن ين لوق حدس »م يخل ىف ىاابف لوقو نقشت لص ناك

 ملءاتلا انداب ل :

 رضيالوبدرلوث هلق فلوس ناشم يركن اش ل غشيلا) ىذلارااقلادا ماعلا قا“ الإسم ال مس كيرا ل دست سأل فنا مقل >7

 اك ل» ىلا لصق ىف مالكل ااا اق فنار ميال ءذصلب قلعت نم لصفلا ىإ

 افتورالصو امثذكو انفوإل لضواب ي اا رقيافلل لدءايوورب مريع ل و

 نذغويو ب ضومفشملا أ المرن ونسوا و لو خشم ىداص» ن [نوعبسناندإرف
 مُسايبازلاورل هك ىداصا» ,لبقيورظحيو حمم الا عي |) نإ صخشلل وطب | لا
 يقل يحال لف طخ تاير اجا ريل ف طع تال احا ب تساي رازنلاو مننا
 ءايغالاهذيب رست اهتآوقواسنو ودعرتا ال وك جريلعسقملاو تاير ابي لاف طع
 فام زص لكم الكلا نوحي نا شنو ىلا سا ةددقر ماب لل الد ابنول ابان
 بسا لاا ورزترلوق كلشي ىواصا»ءايشالاكلتبا) ساب مقل افدايشمالا هذب برد ىا
 باس عم بسلا ملول لطس»» سوماقلا ستبيذاورتراطاا هرذ عسرلا تدذ
 لاير اءمل ل هلطم كا »داما لك اهئالاسبإ تسيمب محلا تافاكل اب دزرمل | نا ينل
 اصول وأ للع كا» ب نو رعرل وا تودع وت ىادد قير ماحلاو لرضوم ل جك وو
 ىلب د لانضلاو لئاقم نك قنا زكعيرلا تتسرصازاء الل كيرف قطل قلل قرع ١
 قلاع دعب رتل. امل ل نطل ديول ل مل و ترك ريض
 داهيلا تاس سابك ن با كو موجنلا قير طد اهلا ناسيا سوم اقلا ىف و قر اكتم
 ياذا فاه اقي نسا قل تاذر يرتب خىددد اعوام ى ور لاسمباو
 داشاةقلقا لرلوث هللع كو نانسبسلا نقلا ب اب نحو لص سم | هنو اهباف ب وثلا
 بارسال يزعل ال لبر ىف قطار قب ركام سوس ١ رلاامب دارا نا ىلا +
 نست ف رمل !لروس ادا نار فلل يضفلا بفك نسمع 9 ل ةلك هر

 رنا مث نإا مف فرص نم مع فديو ) ظنك او منسم سا فرعنا ىذلا فرصا فرص
 نيدللوا نودع ل ارلر ملا نوجا زرجعد وعيال نما نك نأ حالي ملا ىف مع
 نلت ل و ىل مبا كد اسساب معلا مت نت مايقلار عا عروقو لا لش تايراذلاب سا
 ”"سلفأم وون ةمايقلارهإبرارسسمالا نقل لاقر عاب منسو كاش ربل عوقو
 نسافالكش ِةآلارم اظ ناكايل ىفاحت شا ملف ارسل فرص ل وف هلكلم كاد
 نيالا ناىفرص نيف لت رو بسسس دداسسمبالا نس ورصيل اب لوما” قوي الكا
 ورمل قف صن اوفرملا لكف نرخ رعي لي ور اسفو سا م قاس

 لوؤل ىف رييغصلإ ليو م دشسو لاش يل) سايقلاب ف رصب سيل هرياغي فرع, لكن اكذ
 م هلك فب فرص ف لت لوقا لبا فرعي وعملا و لب سبتة يمس و
 ليا طس لل ىف لعقنا أ طيح لتحل, ىف لمتسملتلا ىف سيكرلااربب نوح ازا لش
 ميشلاركو ىوطو ةايحارسماف ىلا لولا ةداعسلا تاف نم بسس ثدي ةراوتسمالا
 بلص لمكرلوق هلكس ىواص»» ليد تاتا لتخلا وجو زاول سس شبل زمر
 يون اد دايس فر وأ هللا كاب نعنلا ىرك رجا كلها و لن اعمل
 ملوث ةيلللا» عر ارصلا مف رسشسسدالعاذا مقل ورمكو د الع ىا رسمي املا رمت لايام
 4-5 كيدلا مولو مدعم نايا لقد ع اول ندا ناو لوق نم أغا ماوس نول اسم
 ثدحلا ب ركل او نامزلا نك رباط نلامزلا لإ لصاعا. ريطدروا الور خماس
 رك ا لاقف ثدعلا لكن اء زل اب رابطحالل م الإ عجريل فاضل فزع ىلكم لكلا كا ىلا اشسا
 ابل ىف فوزا فانمل ةراشا يجد وق ربخماوج ىذلا نايا هر يسفنىتسلوف يك قس
 وركئاللابزلا ا هريشتر دّقم لاوس كب ارج يه ى رمل ف علم حرا» عيدلا مل عمد
 علل ىواص» فاش فزع ل مالكلابنداب باهاق ثدحلا نئيرجخئانناد كارلا نع
 الباص رلعتل نوزبتسمال يف ند لابب اورج اناو ماوس باج ا ميو ملأ
 فيدل فاظوب يي بمال مو ريتت ف وزع يا باى ياو لل
 حايإل ىرب أ بابيلا مول فاضابررجب ل كل يبا عب لعد وربت نونسينو أتم مد
 اهيصالنناورتمءافخو مارب ادشس اوبل, ,دكل وسلا نيتي سيلا يفيلا) باو ارج نأ
 باوك4لاويةروصلاورجبا ف لزلف ءازتساوب ىل ماو لحأ او دقايق” س نم باوس الب
 لو امص# نوطعريلق عمنا وا دع روني وق علسسلل لا نيتشر يقم قت

 واسيفاذ وكم ملاعب نوي نيقتسا نر لاق فيك اقياب باجي ةداضا د يفابف

 : لب سقم ل رعرفك بون ل شو جوزف فر نيرا افرظمويلا نوجا زوجيتو مون يرش لإ

 ماي ب صازووبقلا نم رجول موت امسلا وعدنا مولى كلذ اكعبوا ب رن لبق نوككن الفيد
 ابق مهن رب مو نيرو يلو يود نامه ريزكت ةيقأعزوملديىأ لقمىدأني
 اف ضرل اف لالالا دلو ذدأر هيرو غوري شل نيف قتل ضاوعأ ميد

 , نبق ا لرب ني

 20د اراب لصف يف ري روتح ك إذ نيعرسم نورا أرز - بودعك
 سيبءارجتلا وهو نع هيراديلإ شكل نعم لا ةراشا كل ذورضنالوه صا صننلا| قلتم تفصلاو
 « ق7 5 22 1 ا 1 00

 روس نونمولادهو ل ليعيو فاي منول رللَ داهج ابرمال البق نطو نام يلالا ىلع 1 ا رو
 ال | سب طب بي بورما 5 ١ ى

 اياتلاكزترليرلا تير نا ووِريحَتلا ندعم هلياوسإ. “يأ نوت سب ةركم تيرازلاو
 اراه للوعفمالقن كآفورأمل يرحل حلاو بسرن اير فيد نت لاير ود صم نورد ةراغو - ال2 ل اكن ب ا 2 512
 يشل )تيكا ىلا عضومذ لصم ةلوبسب وألا دجسو لكى رج نفسلا جيب
 ةيدلصمأ, نوزع امن ةلبلهدابعلا نيباهربغ درأطمالادق نيالا مضت كالا ار
 مقا ب اصل لعبءازجل نيل نإ و قداص سولت ٌقِواَصَل ريغو ثعبلاب مثدعو ناىا
 قرط ةاخلا ىف قرطلا حصى رطو بطل :كيبح مهب دل اذار

 ةرهاكرحاسيرعاش لق" فزَسحُم لذ ىف نارقلاوىنلا ناش ىف:كملهاٍيكت]لمرلا ى
 . .|ةيانيل نتافرصم كف ثمة ناميلالا نتكوا نارقلاو ىبلا نترع فرعي كودي :ناب كر
 رمح نبل فاتخم لوقلا ادع نوبانكلا نعل ف نوصل ليف ىلاءنهلاماعىف
 هن قيلمَو ترا ءازهتسا ىلا نودي ريالا »انتةنولذا غنم مي لبرج
 بزعتلاريدمبل لاَقوأبف نوبنعيى 0 نوير لعمل ئيسماءاوجو نيج قم

 راكان رازهتسلاينيبل فه نول حتت هيا بزعل نهي هن
 نة رمهاط عاتي نابخ روفر تنزجلاهف رك تودع نتاس دج
 املي َنْملَِواَومايندلا ف نيني نجلا مهل وندى ا َكإْذ لبقآَون ام[ باونلا نم
 ل رثيسين كنف نوماتيىافرظلرلقو نأكبخسنوعججتو ةرئازأ رومي نوب
 لي انا رفغ 500 ايزل نوصيو

 ةنراقل لالا وك رطعدارل نايبب باوثلا سم دال لاق انس ل ولا ل نيت دورس ب نيمار ى بر مبايأ1 نيذضأ ملام كويكد تانج نونساكى ادار يمض لام رلوق للم «اهنميتكماو ميج وك ايف رئيت سا |اضيلا
 نونو بديار باوثلا نسم راطع)ام لكن نيلباق ىا مير مما رهف جرا” ىرضخمرلا لاق اهلى | تاقرصلاذطايو مت لوقل ار وق سيم قلي 2و ل امنالارافيساعر انتمال اركز وفوتسيالواريخف هي مبا[ يلا نسذمم | قع
 سر يل سمن ىف كوم نياك ابل فرخ اليلقو ناكر بخ و عبجاليل مونلا عروجلا سوما ىف وماي ملوق طال كرا» هدعبلا مباح يسضتو ربا ونسح ادق ننس نا يندلا يف ةنجما لوفد لبى الذ لشق ناتو بو فانا ىف يمض يكل اع
 ويس ارك نب نركو لكل يملا نوميال دبا نع تيس ىف نا قا ءادتبال نئؤرمسملا ن/ل اهدا ناب ليما نو ليلق ل طاف نو ديجي اذن إنيل مكن م ليلا اكيدضتلا و يد دمع و لبن ثلا ىف نرلميلو ىا دوم يطع وعين از وكول في يمل
 رم ةيفانا نوكر بي مل ثسيح ىرشكزلا ير تكاو اقلطم هارت مدع وبشملاو ىدادإاحررسشسم كت اذنحأ ةمالعلا لق اك لج نع 0 راكأذا لبق ايف عيفانلاط. رعبا لزوج و ليلا رم ليقف ايطت مونلا ناك سلا و عي نيف ووك نلا
 لاوماو مبا ا 0 يورو نع الإ ملوث علك كاب ىلا نسمح تو ورمل دالاو ماسلب فرع ابو هايبر كف لسلا كر وفأم

 مولا د ملوث هلل ىواص»وريخالا ليا سوس وم ورك عيتراجسالاو ىف ابلاو نوع ف وطحملا ىنوزضتسيم لعن أر
 2( داص»# ماد تعا



 ء. يل ر/ رج

 اجي

 ًاهيبفو كبناوارثاوبغالوراعلا لا مسار رخال قذففعتا لأ الى لولا

 لوف ينعلا قرقو مكرلا لص نمور يو نير يسمو اد ةراثل ات ةركرلا نكاد سيك منسم بل سيلوزلا مورملا سابع نبا شرت بى دمع مالا داق ورش ارك ل اوس مدعل راطعلا نص رحب ءهقتلا ىا ىلاسيلال ىلا 1 و هل
 سلو لضمر لإ سدس ليك امو تيئاصوو قاحت تلا ةررق لكل ال دتسمالا بدصق ريدم مالكإلا تاي دال يل ملوث للص كا عبوش ىلإ كب اهرعصرخ ا مين ارب ورب ابد مئاع ىلا نب | هير امك س ابكى ىلوق ومد للا
 ”الوقي» دق اذلو يلع :فلاس ةلالدل هأرم فزعر بخ !لدلوورتوم 22 1001 0 ا ا لل ذردامسلا د لق اد
 لإ بسلا ىوسلا نار طل اوس ى ذلا نيدو ىإ نمل ملوث هس ىداصا ير امسا تجد فااللاو ا لاسمأ هللل هس جير رهن قف ىلاكولو لسا مرج ىلاء اهدار اف ضالفنايب لاجل سسروقو ايي
 باباس لاق باع ادا اكدطس لل ةتاؤل بسن لاك داع 1ك 0 موت لوا نما تب كوراظن مإذ 0
 تعب املا ءارسلب يف طوف طنف تنبأ ىب ليو دانلا و نبا ىب لأىنعلا كر سمت ن باب هدو ءاطح نك بح نلداهسلا ىف كاز ب وت ى ١ ساقتعلا و باول اري جسمه اراها ملال ومسك ماو مازرتاو

 مشي رار لن سمزا طيف ددسن فاس ني تيرارلاو بنش ادظر عل لماع
 ملا ارسلا ىف بسور شور اب كوره ع“ ىلا يعم و مقيقح ايفطملاذا
 نورضيتاهىانا لو هيعس د اص: راورم انيق ىلع ماعلا دب نك ةكاما

 را ا ا
 عؤص ركل ا ىا فص لش فرب ل 9 جل :» نودع أ 1 ىلا وا قزرلا يلا دونر يمن
 و انيادام اطوال جرزم بيكر عب بمال امو || حيي 1مل وقود كك ١

 عف رلاب لري ارقلا نعم ىنعملا لوف رت لكىل يلا ف اضم نوفطنن كا لم
 هلل دنا ىلإ يشمل. عم يلم ل و حلشم عمم عاد لكك ىفارنال ما ةءارق طول د
 لقال وعغب ةذضوب م هزي لاب هوا يذق عباتناكن اا ريب نكسريق ىلا تفانغإل علا
 ديقع طن سل حلل ل نتف راسا سلاووإ قطب اقع نى
 فرم نيد ينم لاقو تيفحل اوكا ) نا ينبض نوقطنت كا ىف كمال نا ىا
 نكئورو عيطنر ىع 0 د نام عاجالب»

 ناو ريل دا لسى ىلاق لبق ددخا ريعس ىلا برش الوم اطر اجج
 با 8 و ةلطس لك ٠+ ىلمتلا ور ثاعر ولا ويقال ربت زر نب رذادعا
 ل لإ ات رق ىف الق عب, ب ب ليلو تلا فلك اشن مينو نيوشن ماعم
 لبصالا لف فضيضلا مارا فيض وق جلس ىداصا مدا نم رتب اشالا ل
 هاميسلف اواو زد لة 0ل1ت ىو ابص,» دع اما هدصاولا لك ليا كلو فاضررصم
 فس ىف عل اولا يبرم كأي لبى ثييدع دا دعا بول ةججد ذا ىف لئاعلا ىف
 فزلور رص لالا ىفزدإ) لفل ىنح رم ييض يف اهب بوصنم نا ىناثلا ميعاد
 نا ثلاغلا ريلع بوفد تقو ىف هوفاض يذلا ليش اكو فور كد ملا رصاولار يف ىرتسم
 راب ب صنم بارق مب تضرب مينرلا ميار كلا را/يديرا نا ننترلاب بوصنم
 لرع ”ىااءالس اواو لوث علا عي نين زل فالتخال لأ ا يضل ز ب الوركا
 تيب وك ق تت ابتلارصقلاءادتبالاب عئرلا ىلا ب ل دع مالس مكي ى ا مالم لاق ءاذس
 يعول عاورقو لالا عفا دو لد الالب سفن ىل' راعلاو ىدادضيم دأبت عريعنرسحا
 م دوج مدقنام كف لذ يجو نال وربمشل و قلثلا نئيرسكب السلا الس ىرقد

 ليفت يري ىاد اظو وب ىلداومدق ةرلي ىا نم فرع ل ىا ندر اتم مل وف هلع أ
 18-1 لإ نير انناو لج اب مب دير عب لصين معاكم ىلا هانت ييريلا
 لإ نيا مدنا وري نيرا الو لإ نيوضملا نسب عرب سامو فل ليث انما
 داريكادصقل لع ولفر رإ ا ملكا مدع لكلوك دقت مد تبت ى ا رم | ملا مدع ل
 ن١ فيطلا باوأ' نممناف فيض نم ةيعخى ىاارس ملوث لك ىداصارشلا
 .عفيخرل و لشمس ىداضيب»» |رظتضربهيل ىلا فيلا زكي نا نمادذم يرقلاب هدا
 اقوى داصزنم فافيل زنلا بر ماوط نملك اي ملاذ فيلا ناف ررثكا مدعم
 نار سارت نك | م ذاك فلاعط لكي مل نم نواف فوىا فشلك رادسا
 مسد لص ملك مالغب لق عل لس » بازل لس كا منار سفن عل داش
 وس ليو كا ةكامص ترابك اماوأ هلسش كراوما”ر وبا دنع نأكل .يرشعبلاو
 دراما دايداالو لايقاالو ممسلا ىف تا ىو ينتمخيسلبف كيرف ورع ف تف
 بزملاوليشساصلا فص ف فلما اهو تلت وق لس ندا ف ظرورجلا

 اذا ءاشلا ةداع ىو بجلال عب 7 ل
 تقفواس عل اصا تعب يو ضيرعلا لاب يذلا برص فصلا لاو ايييشمننركلا
 هياط م رطل ل هلت عر اليس نر ذا ضيا اننا ةداعر د9 ل ذوابجم اهني
 تقل لق نو ىلإ ينيب فيد لاذ ةراشملا ىلانلوق لى ا مل نلعلع عيارص »ندر
 عكأللا رامز ناو ملام ني ارامل ىا طخ ارث لاقل ول نس ككاو لاقل لوعتم
 لّساةراهررط رسل ل و هلي بيطخماطتف ةراشبلاهذسإ ككل ككل
0 0 
 كامن لال نع ةرايكا لا ايبلت 1 اوصز اعلا لبا يابجنرو ان لالا

 2 00 لو رام : ' ٍ ٌْ ْ ١
 لاعزا لالاوةرايكتعنلا لب رصنم ناب عا موا اليف مرسم ل هلسك »+ وتلا كلذ دي ساطسملوتف راج دربلا يس انلا ضن ال لوقف نري رم ينوكب ةداهئ اريل ام ىف ة.« افلا يبل ىف و كراه ةراوما الص فداص
 اموات عرج امل قاعت ترج, نم اكح لاهل ناك ماتا ملوف هلل عرا» بيطخما ىف الاديلا ةعوسم نعت فرس ل و نيكه أ دبا هى, تفصو هزل نوف كذ سحر اجت نيعلاعرنا ثلاثلا يقر ايف نكرم نم
 ب د مبا لع ةمإلع ملوث ير لولا نو و ان ل واكو رو 1 و لئلا نب كرت اتي اكحرعب لامجالا ٌقرطب
 تسوم مص ىلانأر تدري دقتلا نيو نعم ا ثييتمم انكتب ن دركي ملط فولععملا نالر بلا قدام ابايف ىف طحزتارماظنلا يو اجدها نابجو هيف ىو فد ملول هلع ىواشبم»» شمس روس :٠ وا يف دوضنم زيضو راك لا فت
 كطعمل ف لعاعلا نوت نإ كير الازدعج د رامض ر ىلا هماصالو و١ لاقادرإ دادانبن الع وكي أوم ىف اندعجو نحيل ياي انكرتو لوث لاف طيبوا ىرشككزلا لاق نكرتو كانرل 0
 ةلاا زن ىل زويد انلساذا لوو انكرتو

 كفل ديم ايضيا تأيآ ٌكَسْفن(ف 0 نائفوملإ نينار دوو ىلامتوللا ةلقىلتاالالدٌكيأ
 و ةتررقوبهنأص عيونو ردنف كلذ 0ريال برجل زيوكة ل> بيكن موءأ,منمملا

 بأقعلا ثاونلا ثلا« ولع واهو قرنرو ىزلادأبنلا نعي سلارطلاواوكةرتروكمتلاَف
 ب نفط ك0: 5ك نارسو نم ىلن ضال وومتلا برولرامسلاؤ كا ذ بونكمى
 2 .ييبواعموأ نيفحىف «كقطن ل ثم ىنعملاار ممتعه تو ري هأ دو فرص لثم مفر

 52207 فيفتي سوال الكولا طخ لاله كح هوص ردو
 مساويا ةفيض يردك ىفرظْذ] ليراج حلم هناالثوا قشعو ل ثعأ نشا كيلي هو
 ربووهور سفن كلذ لاقوبذرعت) 0 نود ةفموف ظفللاا نهوا لس لق ظفللا انه ىا
 ::ىازينح لجل دوه ةوسفو نيو وير هلم لابعةداؤخما لقمر
 !هو سفن ىف يرمذا سجةأوبيجيماذ لكال هلع ضرع نوت ل[لاوعن يق
 وهلوس ىف. يذاكق [دساوهرذكملعو ذاب هور كبل سرنا فتاوي
 79+ 215 رطل هو ل فاص داوسىالا تصر علة جتا
 اه معوةنسززنعو الو نسم مارق ةنسزوعسن أ هر ةةدق دلت
 قل هيام صيف لجل اوم هن كير لاَ ةراشبلاؤانلوق لثم ها كل نآَؤلاَفةنسيمسن
 مذا برجع ل نسل نإ اذا دنوسرمل اتامكاش خطخ ىف لآ
 17 ول يهون امس يلم لعمرو ادلب نبط لو نتج لس طوع
 يري اتوا م يفوز ىلأبيق نات نم رخو تفل روك لحب: ايا مناور مآ ل زر
 مثلا الأب اوفصو دأتنب وطول مهو نيوسمل رجس يوان رجو ام نيراعلا كالهال
 ةرثلع يأ نيالا الها سّرق[ث77ةناء اطل ناب نول وم القز ةرص مهى

 وطعم 20و وح ااعف لغم نولعفيالذ تريلا بارني
 3 يابم نطْلم ؛اسبلتم نوح ىلإ ناسا ذرة ى نوم ”صقىف ازاوجرو ىنعملا |, ىلع
 نول لوو نارلاك] ج0 دونهم نصري نامييالا نضع زدضااو

 9 9 برصنم نإ كلانلا انلاسرا تنلو ىف هنمااك د ي؟ى ا َنا) تعا الف وذ ناعما لاثلاو و ايلانلاسراصسأو ىل ةم الغى سوم صقر )لالا بعولا ككسس تير ابوصنم نوكيا م دعا هوا اللف

 انك كيدلو لامر( الليلا كراك ناف نياك ميتلدنبلا نكاد عب نعم ابلا ونا ىلإ طي مرج جبل 3 قدس لان 0 ل يانا راف فلسا ايل نوط رادار هَ



 لَ ىذلا وسر كارغأ عضم يف لاقومةرتاسل ارب نا ىلاعتل اامل انزل سسنالاوبوواولا قبلها لك موق لع ابيت كالا لزم سفن لف كلا وز حمال ىلع اب لاما بباب لدا نا لكن ونجد ارحاس مل وق هل
 تناكيلاو لاكأ بحاص لبد ضر اه سلذا عمزالواولاف مبان ينقل وعفم م لاص تماكن لاف ةيلاع عل مهو جو لقد عم الوعغم ند وكي لاو جاظلا وجد هاند ضن لوعطم هس اف طعم ن وكي نا زكي ودونجو مل ف جلس ىواضا نون
 ع رنا ب فصال نلت للكل هتاف اكلرراس لارين ملول هلك كا يرفالا لا اذا بخ اك يشاع انبب لاعفا ىا لإ مالم ىلوق حلم جرا” ديلعد وير مضإذ لج لا ةبجاد تسمو واف وان ذه لوعفممالاو
 اغلا نبا ايطربتال ملول حلل دلال« له لطإ مثلا رقع ةعغنم زمن هد بمس ايطالى داتا ملال ور طملا لمنال طال لاك مق ير لوق كلم واسعا نونا و: ب فض رب نوف فضو فيكي
 ىولاد لكي او نم تعفن عال نر شم نيا فكيرحتاب عر الب عرارصلا ىلر جلا حمل ف ةكس كرار وبدلا, داع تللب ا وار صلاب ترص مالسلا ريع زوقث رول اا الاد ايف فلخإو كالبلا يد ىيورجش حراّقلاوار طم
 دام تل داس يشيد يار وملا امور عاد 1 هه ع ا تس ل 8 و ةيثس "رتب دن
 أ تميل < ملم م سلو مفالا طفل زلا ىف بميترتلاا زب ييررم) نطاوتعت مل و قس ل« روبملاب
 ررىدلاو 41 "5 ١ ظ |[ لاق ١ 7 بم ب ل سا طا ا

 ور ا ع ل ست دم سس < |٠ ىواضاانبيدارفاوج و سيشل كو رايسلا سى وسكر ا: ل قلطل قا صلاو اعستوكم

 نوعرف ىلوشواوقرغفربلار ديلا لوهان حر طول نه ةدوتجو هذ لجأ 0 ونجم وأرجوا. هلئاتلاد وب هئنا نورتي دول هلل مداشس دابا لأ هل
 و م ل وا 1 0 1 مجيب 1 و ا ا

 2- هاذا يا واعد الها قروتيب كل او سلام ربلعمالب تايتوإم مآ اذا باذعلا ررسغلا نحف اوؤلاكلمو ل وقتي نلا بسم انما هلا نمد
 سو 2 1, هع 1 1 ناك ةرايكم ارباب ملوق حللع ىواص»» مصر ولا سوت انم اور سس | لد امتنا
 و نصر نأ سول شورعشلا مقلتلورطمل الملا نالأ مورتخلا ىلا ىف يق ألا ميش كرس ولو بدر منول اكو
 39772327 22 دس 7 فوطعم ناب دع | ريدا صبرا ريقثب | اءاق عيرلاب ىمس الا ادد ىف ورسول او
 لعب مللي ذإةي دوم المان و فلا بلاك فراك تاعججريلع نإ( لاوو |رسغن اس تاك ملد كفو اثم نيا
 7 2221 1 ل تالا .[١ ا]| ىال7 ك2 لا ء أ | ومضت ركذب لد هريك بو بقل جاظلا وم اذب ودوم ىل و ىلع ف وطعم
 اوربكت اوتعفمأيا 32 ةمكرادؤاوعتمت يأ فايككلاجا ءاضقنا كلو | ةما اوعتمتةقانلارقع 0 1 2 ل و 00
 و طر هلع ا 111110001 5 نول اان رعا موا سيف سنا (او م ضو رت ءاقلإ ل ل

 مشو ةكلبلا بضل ىلوايل ةلنوضمرسب قول ثتكقولنتما نايلاعف تان يي
 2م .|١1 ياا زعاود تأ عا منن ما 17271[ ىلا تام مقال | عل ارل| ذاق لوعفم ىلع افطغ سوصعنم نإ ثمل لاامب رعى شجار مل و
 اسلاابدبةعاذ »فيرست ا هتوقةمكم اطهر شتا ا ل موب زءلالوتنيح ضو حو 4 لقا ىاوارق نما متسبب ىا0نو 2 ..| كوسشم و موقولا كلذ بسانوملا ل 00

 1 ١ ١ 1 2 قم و 0 00 م 7 2 َت :

 قايل نروكنملا وه هلال لبق ى للف نق سوزمرفاركز هادو ه:]ابوةيارضرالا دا امل دال قا نعد 0
 مسواهووق سيسي لجرل دا لاقي ن ثدأقأ مل 0َنوعسوملاَنإَو ةوقب نم. زامل و0 ناسف ع .تفاوروضرا وال عراد فيش اشم ها ع 2 25 نأ نو سا 957 12 0 مسخ سدو 5 1 ىو فوطعم ءا سد اسلا ذ بي تن مال ىا نسمع م ١
 ل ل 6 6 يو ع لا هلك 7737-2925 ١ | دياب ملوث هلل عدم نيقس اف ايو | زب اكمل ل وق عله دعب اهلا ءاتل الا لاق د
 ص نيو نم نونو أمعيفاهان لبماش برا ضرالاو ةلقوةعساذراص لجرلا اول لاول تؤ رم

 7 و نا ١ خل اعل أصلى 7370397 لأب خيم | ءلآكاكدي اذا لتكن ا قلل ااه يدعم نوب نأ زويد يدهس

 و لبجلا ل يسلاو هلا ورسصخلا ضرالاو ماو قنالوك لل فص يحن هلوقب ارا باور دم ل مارس وتم ظ
 270001 .. رح 7327227 ل 1.11 اة ا اذار قواك م زاللا عيسو) نموب وةك م لاص نوعسوم انا ل وق نا ىلا
 1 0 00 |رلعاو لاس 7 3 فوز لوعفلا واير متم 0

 "5 ىعرطن نار هباقعتمممر اول ىلا ىا درا ىلا أو نفق كن وررجرق ”فرسإ هزالا وأ أنس را ىر ل عتذ |... ابا ةظفاا ريف لا سا ىلا ملح ا لو تمل اذار سمسم الاع ن ولست يلعو عساد
 ىعيطننأب ظ افعال 3 0 اقرت هنوربعتا رف ماعنلز اننا نوملعتا ل

 ماد دالي مشو م راش
 يش اس 95 ا | رق لا 2 يا 0 6 ايت 57 داتا ودك مدل ان كان 4 امارس مم م ىا ٌشارفلا

 ىارجاسوموأتلإ وسر نرتمربق نيني ىلا متل نلعب لقاورفف لبق لقي 0نيبم| . ندور هماغنا ىلا تسال رعتبءاضما تالا هركذلاكمل وق هلش مى وت
 0 0 1 0 . ب |. هلك _جورتج| | هلك قركا دعادالا تملك نملك قو عروللاو راو شرا نملك

 داو د مماوق ماس ماب قل ا يننتنونجخوارأس كنامدوقب كا مجاز كتل مى اكن ثوم تلة اصول ل ايظا شوا
 0 2 ع ا ١ أ 22777 7 لق جح رئاطلااوعرج او ميلاف عشب الو للعم عبث نلإد اضم ناو لير سشس ال ده د

 مه ضرع لوو ردط لوقلا ذهب ممج5 نوعاوموف مري فعل نعي عسا هيما مااا الكاع زبر
 لخ ثااع م 0 216 , ا 0 93 7 قراهم تسخ اط ىف امن الاو ّت اروبي ارلولاو لام رد نر ل شل لك ع

 عندا لتتنبو نيم مهنى ل إو ناقل ظبي دولا سرح غلب كلي م اسلاك ماد بحلا لذ طا راك داي نقاب
 ا ل ل ا هللا ًءاماا < ١ و "1 ردك مو عع ءلوسلا نم هديل كلذ قو سر رق ىف لجمكا) ثمر ومد
 فاليوم بكل رف كنان ةيرتكارلقلا نهي يقل اهدعو ساونا سل منهن ليام

 9 237 مجسو ووو 57 روح الا , ورفن لل ددقب : 0 :
 0 ”ربئملا وق وذ قنيرلاوه هلا نارمهريغ امل ةناالو نورعطت نإ نيرا يؤ مهراغو لحال طر يل لو بطلب دعبل اوف

 ْ [عررح 1 7 دم وحسم زاول م كلذ و وأن يذلا ىلااءلوقب برص كلك و نا ىلا ريشي أ زك
 بازهلا نم ايصئارو ةمهراغو لم لها نمكلاب ملسفناأ .لط نين نأَف مايك كل كرمال ىإ فد زيرجن وب لاقد وبك مو لبث ايف ا
 -) .|كوقوانوبجو ارت اس هايا مدكو ملسو .يلطرتدا لمح ىلا مت ذكت ل شم ةقبلاسلا مالا
 ١ هدو راس م الا بينك ى ير اابرهالا لسو ل يستس اكو [نعيزلا ىلا

 20000000 1 | . ,باوصاولا ملأ طسللا» نجري يمك ىلا لق يلع لدي ميل لق اورطخ ل وقل
 الث ىداصا» ماد ناين لاو اسم ل مج ال فل ذب صادف مرعي دار نعملاو ىى راح بف ى ىلا مم ايون ملف علال كرادم »يلع نظف اعيبج ولاقت لوقل اب ناورخ الا د نول دالا ىو ى] لول مشل
 باذعلا ناو علتتلا رق مولا نا ونظو ب اححما ىلئرعالارّشسساو ملسو هيلع ثدا ىلسرئسل !لوسر ناز يلا ءذبا تلا ايل دسببلا ليو عشنا ىل ةياضعلا تضدت يف مكانا الا ىف فيذع مولاط ى اك مول تضامن مل و
 ابابا لح ابنا ليتل ذلد فكذباورسف نينا عفنتركذلا نفر كورلا لاف باذسعلا ملي لكن عار عالاب ملوسررما قسقباسلا الا ىفرشا ةرااع تيرجو ثمل و نلا لو هيلع شدا للاى ارم اذا رخص
 " برصبتلاةدايزو دايز ب انقمالابدآرماو ”قيقح لف وم ليفو نامي ا ديعتسملافراشملا نب نيمار تسموبؤ للاب نسم ماو نسل ا ل احترم ىلع نمل و علمكم واسم" فييسلا ب[ خر وسن ارق نا نككا كل
 ةماقم نم موو ولكل مها ولدلاوب بالذلا باذسعلا نم يصلي ز ز ماو لق 4 ى ديس شرما بيرلا نال شع ايلا عرعلا مال تسسستلو ٌةرورييصلا و عبق امل | مال ماللا هذذب كلا ىل ريسشسيلالا ةياغلا نال ملأ هلي يلا
 ظ .ةطسالاسكا» اهلا تاّيسلا عس اقم نمؤوخ ا وب و بسصعنماو طك ىل لتمر ةرلملا مظلل مولا ف بالذلا بازصلا نار يسضناب وذو لب سقس وانك ىل لتس رك يظعل وللا لل, ل سؤ جنود انهما ضاق لاب هاما ٌءاقتسلا



 موالاداولاد ع اول كير بان لا ايبارجر تت اسق هزي ار وطلاو ملوث علسس كياد»» بينا ذل ىف بزلذلا نازل لاق لكما دورفلا نم ب ظفو جاكجسيصن ل شسللا باع تسابيصن ىو منتاوص بلد لشن ل وأ هل
 لا :انييوطرارلاو دن لايصدع اوجد تايآلا سميف اهي ريكذتد ابيكم اذي مشل ا مك مه السما ريلغ ئترم يع ىزلا| لج راسا ممم روطلا ىطرقلا لد و اقام ابنم ةدصاو لكون ليا لاه اف طعن إب رعب تاواولا د
 اكله ريف بتكيا,لكو ريف بني ىذللا قّلرادلا قرلا روش قر ىف ملف لس” نيد رمد ئديييس ملف لش لكا» تزل نينا ناتي نال اميز روط لاو ءانيسروطادصال لاقي ناروطامو نابح نب لاهم لاق ىدسل
 ملل عيزفو لاحت لاق لامع الا فئاىصوب ليلو روطسملاب اتكيت ركل الا لب تنال اذ نارقلاوا ةاروتلا ىلا رلوق ,يلعر نو يوطسيع ادا ىاطوسبملاروشنملا حشو بسكب ذو ئرقو ةماملإ ةدارق ىف ارلا عشره د هريثد
 ويل لس :»دوعسلا ىلإ ىفازك يرد ايلا ورايعلاو جراب تر ارو ميعللا ثم دارلاو ا ”كياطملا نمهداوزة تكن نار غور وعل |تيبلاو ملوث لهل. ىواص»» بلذر يف ليو ايلا ل ةلزدلا الار باس لسمو ارو هاهي انك مايقلا م4
 . | تك الاد تام ىف شن لاق ايهاب كلاما نم ازلاد ترابك اا ارسل ور وعلا لايثو ويعمل عرس لك عتسملا ولا هزلإف ةعباسلا نوف نرحل تتوب لاو دبارلا فب ليلو ىل الا يف ب ليما لالا دامس يف

 لاما تيل ىو ةبعق وروما تيل سك لقوة اقم ال ولست للا و ننال دبر برس عج >تاولا عاش م ع مخلف لات
 الاب ديما مث كلو نك لا نلازه اف فلا أنتم صل شما ورمي س انلاي دورس

 زان ذك ا عبنلا لاير و يكس ي» ضدالا قد للرسلا عضو تيب لداوتو 0000 : تح
 راث ن ةادرز روب كراوداخ ا ذ ١ نص 29 1 3 : .-ج 2 0 عدو ذيدةيوبك ليمان دش نايا ١ .|يقلامو ىلإ قارب ازملاب نسمي هل نيكل رتل[ بيصن بول

 0 00 ءاوارطلا قوس :يقلوو ىاق نو لعوب ىلا مبوو ىفنم اورق نبل بانعارش ليو
 دالا ليل نم عوفر مريح الو قري ىلإ شن الان ون عرونم ليو فذ لإ هولا | ١ ر صرب بت بج 00 7

 رات لذى نان نكي ر ينصت قابتط ذاتي تام شن فرشمل | تير كى ن] )رجل إىا مرزوق و "رمت نمحتلا وذل سجن |نوعلر أو عسلي
 رلشررك كلإ| نكرر نر دا در شسرعلا تحد اهلا ىف حدب ل ند طيبك ركل ارك ا مدام ىو ل جدرووو 561 ا 0 1710 ١

 ا ل 1 ةثم 9 .اؤوف ثدومعملا يبا نارفلاوأ ةيروتلا ىا م روس ور ن2 لطم رمل و قسوم
 حسرافلاب» كرار ءرف صيفن ل ىلا وم انين ىداضيم طلخا وبعوريكا تم طك ١» | ١ 05 00001 ا

 ىلغ ةريزم نمو أرسم كوكي ناد اذعاذ نوي ناز جي عف اد نسل و هيث سراوأس و واصلا هؤاوطلاب كب ينلازوعبس موب لكىف ةروزب :يعكل للا يبجب ةعباسلاوأ "سدأسلاوأ :غلاثلا
 211 0 0 ا "ستر | كير باع نإ ءولملا ىا تروم 4 ل امْقَّسلاَونبا يلا نودوعبال لل لا ءايبرصتل ضرالا مو نئيطتى ا ؤما لابجاريستو ل 3 لس" ندججولا | 122 2222 | هال و 2 110

 طناف وشمل !فروصلا ى ىو اكريصت# لعد اكد دتغم لعب الإ ىلع عقل م وبلا قرطت | | 8 فس ىلإ ريل روم 196 . ثم لا ن7” ياام ه رشف 2 5|. (١
 ل ل ةرويو دك كروم 57م لومس مل نعول نم مرق نانو واو

 قبعات او اينرلا ةراممل تقلق نا ينيج وراسل و ضرالا نال بك ذو اينملا ىلا اج ا 6 0 ادا وذ اا ل ا
 افلا ةءاسق ايدل برك اما قولان فذ ا لسا كرا ايمو با لع الس ليو :ميقل م وإؤ كلذواروتشم ًابهريصت ناريس لابجلا بست

 5 َة 3 ٠ 7 لاك حى مر 2 ءأ ,ضص رم ص وو 2 1 سر

 ا اين ديف ديدن كيل لإ نت نيمو يقل نولغانشما 0و يل طاب وعل
 اف كرمك ورب املا قا مسا ن ولع دانا ش7 نا كل زد فينش | ا ا ا نبتت راو

 10 و ل كن امرعلا ل هرحت 0 نويرك ا نقرا ؟ِنهئيكت لل لاةيووم نمد: )سي ؤنع
 / روقب اداشمإ لذ ىلاو قيولل ماب وول ثررقم فطعإلا نورصمتال ما ور ١ رم 2 , 7 رو 7 1 هاا لى

 توم ا ه1 لوطا فداصافاهواصإ ندوب ذا مارح اذه ىدلا نورك وز
 لاق خردل وربصلاء اوس ىا فد ذه جاوا دمج نا ىلاثل ا د اقبلاوإا لاك رو مفص ىلا م35 ب ما 0 7 27

 0 | نيِقتملاَنإ اجى 0 َنولمعت نإ ير وزجت مار كعفبب ل رانا دك يلع اوسوكعزجو
 لك جرام دعورببعلا نإرهاز اطيل اوس ي١ فد زحت رمش ء اوس لااقف ىلاثلا بولا ىلإ 2 57 يمل 12 ابر 12 001010
 00 )0 دواجب أبا را امرنا ةصما ونزلت ِ 4 يعنو تنج ل

 تفصوإ نين ىا لاعايسب لو هلتلس ىداص٠؟ ةقرلا تايجوع ل سهر اكملا "فوت 00 2 < هى” وو ث' "أنما ما“ لع
 مين عزاتتوف لك واني ادطواينبال ىافدذكب لونا ف وك دصم ءابلا مي نينبنمىا لاح ييماويراو ' هما لة يدوب اةدووم/ تابوا ره لعفطع
 يا ا و اا وا 2525086 4 .. هلك : 2 0 رو | ةففص يرسل تجول هنا كسلا روضل نال نكمل ايس
 ماقعلو هلش ىواص» ةبراقلائثل ب راكلاد قع قسيس عرس ور ا ناي باها بيعمل مانع رار ههازقىل انج ىف عفط قو صعب بنج ملأ ضع

 2 5 لا وعتلزالا ءاتبابرمتتمال | | نامي زاركلاوراةصلا هلي ذاونمأ ىلع فوطعم ولعبت اوأستبماونمأ نيا وابءاسج نسما ةش و واا» ناب روسنا انس اب وتين شال ترمس ا ا
 ز لل وطعم و لبث ينمو ملاب مك انرق ىذ نار نىك ف وطعم اوم آن يذل او 0 1 72و ا ءاعوا هن

 مرن هديا كالي 0 مت يا نإ ىف نونوكيش ةنجل اف نيروكن ملا دوليه ًاربخل ا ورأغصلا ىف ءابالارصورأر كلا نم
 زل ل لداعا م ”رصقنأهرمتوملا مم وحامل دله بالا :مركتمم ياا معياناومب جدد لإ هلال ينمو اقفرو روم ب انرق ىا ىياابب !ولباسن ولاكن هد الفت يي دابا 2 7 هاا 1
 0000 ا مي يو ام ب اونطم ناو مكابأ ناميابراذصلاو ميسا اهيا بلا رابستاوراهصلاميدالدا | 52 ته | درا م 207 3 |اسم
 منك سكب ويادم كام | ةتايباب كايالاولل 5 نزلا 0نوهتشإ 2 8 1 اتيودلعب تاو نوط يع , 0 ميشا 3

 :-- 53 هيما م مال ل أ | وج عوار . و 2 5 1 ا را منيل زر. بجسم ى وخل ارح ساو جلا ماطر ط تيت لطاوجرل نا
 لاقيف جو زو هدلدو رولا اس للا لير ضد ذراعوؤم سابع نعل زرطلا| | ةم نذل فوط هاير مخ فالك مهةحلي4ب 354 ومبيب عقيامكرش

 ملل !ارييس لمع نايا زاينرموملا ناد انبالا و: اب الا ىف" رصن اب يرذلا مكرم ءانغ ذي بلال اه اييرعشسسم ابك ف مكره وغلا ىثب رف هدد قا“ 021 خس سص سس اح
 نا ىو: كو لقد بيك اا دكا ذ نبا لام ذما| هناك اف بك اوم ببعسأإ يرذلا بسنلا نم ةرذلاب نيمو وريشو صاغ نبا نكل وقسم ازد انبادا ناكأبا لص ىف دكر
 نإ لظوازالاك لو ريلع سد ىو ىلا هعفري اهيل سابك ىو نرمخس كفل ؟سذانطت ا 1 ا ا ا يلا
 اذب ىرصاولا لايف ىيتد بسكب رعا ملف طلع ل, سنن معارف نعول ى سلو موق هلل مئه رمق ممول تعلغ وباي لوقف تاما اولد يل لاق ةملدع جدن ولو سبا يكدصا لاس نب
 تقر فق بسن اذ امتداد ن ورمرعا لك ىف ماع نير بسلا قرما لك نخل لاق دربال قوي نما باول ةنيببد تسلب سنك ىلاعتلاقانهترم نكات نا اودانلا ل نوني مئافراتل لباركذ ىلا د
 نوم ابتكر لو علل ارلكدانلا نر اساملا ادب و نب سس كا ادا عيران بسلاب كرم لك اراو عسل, وليف لعازلا عب اليف نتراودوكي اون درخ مو لا ددصا لكل مانا ترعب اد نتا فرااد
 لاق[ شا نجم نوطاعيرلوف لش ى دامه ان وبرر ارلا ندتبقر سلفر لع ىلو اف يلع يدب هديك بق لكلا سريا بك او ناسا ركاحلام للا ب بلاطس ب ىلا طراد ةنوهيسدبعلا سناك احن شاذ
 م7 هير بسس ى ا ل و عطس ل واير سنى نفيد قو ار ولما حردتلا ساكن ماك ملف نلت بلا# لإ طا برشا ذاق ل اسما ريطجل يرشلا نال د يدنلا نيامرادا ىا!تااسلكلا ىلاتتل ..انبريعتس بجلا عب زلال

 مقل

 مآ و آم



 نست نخب رف هو روم ا ةفص او داق فض ريح اصر ريل عل الغ لكو مالف فلا لطول نجل لبا سيما نمار رشا دقاق نافل موال لوما ايل »يتسم اقرالاكى اقرا لق هل
 0 طك "ميول و ضرما ل كول ارا موق هلم لك باوك 0400 لصغار ا لع موز لك اق مود !فيلك نرنكل !دولولااكم دانا تما لوس ارأولاع الاهدل ال نا
 ماسلا لاملون لابو تيم ياداثلا ىا لو هلت ىواصا» مرج هانلباب قارن ىا نارا كد هقفشلا سر يفتش نا لئمو سرنا اماد ل ىلدالإب ريغ ىف مل وغ لل ودلك ف شام وانما وجيت ا متدزطد ملا ل ناكل
 اس | نول ساير وق ل فحل ةعاصرو ة.تلا كيل مماهنا و بيجر بكا تبر دمي قر يظتمو سانلا رايك نلف تبا ىارك ذل لش لو اهرارب ولله بخت ى اووظدن لوقل ى اا يلعت ملف جلس “اس موس مر أك
 تان كير عنو رم دهتلاو ريلظروكذ م ااذب لال دلاف هذ ذيع بارك وكيد | هخو ا كا كين طسوتسب مشن دع ارجوا ريف كبد رع لو هلم كراددا» كير حمجنب اسلم انونج الو اذماكت سل يدتلاو لاول عبط وسيف ودايم ذ الأ
 وا ناك اري لءاعلاو لاعلا ىلع بسن عيظوم ىلابسلا نإ قلاضسلا نونبال و ناب

 1721 م1 م
 ١ وتلامللا بنج تلا ع او ديرللا يانا دوصتوب ارجو ينم ا لبا نوع فين
 نسحأ يؤ هال ف رصلا ىف نوصمه وبول ةفاظنو انساه ءاورا نامل ل

 ارو .يلعاون أكامعا ضي مهرضع لأسي 0 نول اسياخ لع مضعب لبق وأ هريغ ىف هنم اشار هو ترن إف | تدل لوك ظ

 رابلا ايلول باء يفووةزفغلاب ل220 نقلا با ذعر نيتهم ناقل | يسرني كر رود لب لة ًايندلا ىف يله لقرار لوصولا ةلعلا ءاولَو :معنلاب ًوارتعا واذ نار يلااواصو اقليم تساو وه داس زجل ده 6 امد
 نيدحوم نو مو رئاينلا فى لبق نمد تلا رضيا ءاميااولاقوروأ سلا ىف ملل
 ةرعو فق د|,صلار سلا بلا وش ظفل ال يلعت رتفلارو دعم "لأ هت ناكن اوان ينسارسكلاب هَ
 ةعاّسوه نويل ةليلعؤ طعم ارد خ نفك كيلع هما عناب ىلع لاو نوير اكدلإ ماوقل نع مجتالدريك,تلايكزت لعمر ةصلا يظعلا 6مل
 12من قالها ترت ف ءارعشلا نم كريذك لإ فره نداو روتملا بي هيض

5 

 ىو اص“ ريلو عطقلور رعل) ساشنت ابناإ عينملا نونط لبق لك ىف ةدماو لام

 سا هاا

 ملول هش كادم»+ كالب ترصير تقال كل صبرت ىذ سيرسل نمل وف
 شرس تناكو نون بوف عي عاشسد نب اك وقو مو لوقلا ىل لعن نقلا اان
 ضقانتازب و ىارع اشس نب كرت اس ملوث لس كراسبا قبلا د مالع الا لبا نوكتدي
 _ً لو تذل تاسلا درع اشسلا ناو ى ارو لطفا نوكي نا ناكل ناش لاف
 نلاىلا كذب راشا عا مر امال ىا ملوث للم ىداص»» ةضضق انم فل دعبل نا
 2 رقلتي لملف لل ىواص م اضيلا ونال يف و ىراك ا ما نم دافتسملا م يفّمسمالا

 ملوث هلك »م قئنوتلا ةزمإلاب اب يدق طساوب ىراكتالا م ايفمسإلن م1 نلا ىف ةداشس ا
 ناثىا رد !اولاكن اَذرلوعب د اشم هددق دقم طرش بارجإلا لم ثيمدحباو ايلف

0 
 1 006 7 هو ب عسأ | ديك وقتد ل ىلا نيثداسصصا ف اكلا لاق. اقلطم ونا يل ل 2 ل دال ميسا

 وفتح ملح واب الا ضحالا صالات ديموبفيسلاباو نه ؤمكتالهن نصوم
 مدارس نوال بز كازيرهرادالق نوبيتانزد اكسل هلقكنأر
 اىعايلك هقلتحاولاكنآنأراركتسا ةنونومل لب لنفي َنآرقلاقاتشل ونوم

 نول مز هع نئاوقلترأ ماق كلو لرطاانإ هيو قلن كبر 1 هانا كش و١ ما - 50ر3 577 ت4 يع 0 7
 لاول هلناوهق أخ نموببل لينال قاخي مو لعمالو قلاخ نوب قول لقعنالومب قنا
 >ل|مرقلخ ىلعر لقيالو ضرالاو توُمَسلاوقلَح مأ هيانكو هلوسرب نونمؤلو هنو سدو اللف
 لك 77 هلا. لزولإ طص 33 و . اع لذ طل
 نم 0 0 ا , 0 لب هنالبعيالولف قخل ْ 3 211110101 1 10 رم 21 راحم لرعما ةيبنباونمالالإو 5 ن دقي هن قيعيالملف قاتلا هللا

 نوران يطال ن , 0 , امه مااوءاشأمماوءاش نماوشنيف ا هربذاقزرلاو ةوملا م 2011011011111
 1 هلك 23.0 57 - 8 ص : ردة لطاو رك[ فص ار !اذاذنلا حسن ارإ لعضو زو تاي مار نوي ملا /ما أوف

 ملك هيلع ىاديِف نوع ءامسلاى ل قو ميه مارقيبورطيمب هلئمورطيص هلعنو امر دوس
 كلوُعمسُم دايم 4 هلإ ذاوع داناميبعز 2 , لمصونلا عنانم ملكي ةحفكتاللا سوم افلا ل نأ رلتما نلف اوريشا ى ارث ولو سوماولا ىف باددلا اهلل

 رص لإ 9 ب نايستالا بسك ططلاك زدهو اذا رسشس ىلا لح عا 7 اوم ني الفن

 رب قولك ل شارو لق هله لك )»لا قرشا سب سمس أب ىفاي شما اذ لولي جدل
 نول فلا م: ما وقل عج ار نلخكم ورعم اللوق و كم يخ نمارقلغ مارلوقن حار قفا

 1 و
 لاذ وا ةمورعم تناك سلو رببسلا) نقلل لب وهاك رعبا قلك و صم الو لوق
 لاقل مدعم 201 نل' وترا 0 0 / الاكل

 تاركا نلافو مهلا فار عيا ت ايأزإ ندريدشسيال ىذ نوشويال ل ملوث هلل ع١
 عم راح مايطتسالا نإ نياك فلير نا زغب دنغ مالو قلك كراس" ضرالاو

 داس ابيل نر اني لارماخلا ندوب عراالا عب اير تيب از
 رطملا نما رخل !لاو ةوبنلا ئازكلا ةيرط ل اقاريو قز رلاو ةوشس تلو هلك
 لرب ديس كن بالةدارقى و نوزطيصلاا لق هل كم ىلوب عع دخلي يؤ ذرلا

1 0 0 
 ها 0 " مراا٠' تام ءااه, م )2 4 "م اعل لوقل ىرس اولا لاو لب ىعمب ق ناو فو زو كوعمتسم وعقل نإ ىلإ اغا

 ”مالملا نأ معزي عزل انهدبشلو حضاوؤنمزج اي .طاسإ يلع ع نمل لسمو يزل اياب لف كلب لذ ةوامالو كاف ل رز لسا
 مج را 7 2 / 17 1 هل ةلاوزخ شالا طنا ع * اشارعرن٠ ةهريألثو

 لقت مأىومزاجمللا ىلاهت6 نونا 2ك وو كمعزب ىلإ ثلحبْلهلْمأىلاعت لقول تأنب| | بخامات مس اتلا دا فكنراغا ا يشم مل ل
 9-73 100 ف 277م3 كو 5 11 مز عرق ولاقيقم الاد ايف لهالامكزلا نا هدمسم ف امم لكلا تلا
 ليما نوماسلالذ 6َنوأقم كمر قرغم نت مغ نير) نوب أر ىلع أرجح ينج كافر قاع سئ ناضل مز نزلا موس و لأ لك ى داس
 ١ : 0 00 0 ص بيثلا يدعم ملوق هليل نايل" مالسالا نكس روت ط يعيب ىذلا معلا
 ةزجلاماو دعيلا) سودا ىلسعوللا ةينانم منكي ةحتالذ 6 :نايرجلف لعىا بيلا | | مندور انا رم نع يل ىرس نلرصلا نوع راحاميفتسما

 5 مدس نوبت لوفي نلحم مس

 نالامبترهشم ادود قمن ذك دارلاو كير و ميكس ع وعل او فذلك ا

 مب لوقو ركب اغا ىا بيلا ىا كلذ نوبتكي
 0 لام زس عقب 1 ذا يضف زا و بيلا
 هب صيت وقل ب اوتو ةدانق لاق بيخلا مرنم ايلا لوق مك لا م بسن
 1 ٍ , . تيالوملا ناولل قماظوذح ا رولا ف بتكىذلا بيغلا مي دنغا ىا ىونلا بي

 ليو ةدساؤلا اقلام ذيب ونال ملا لب افا لل سلاورل سبات ن وين لبق م اريك وديري مارلوق لاصنا مو نولي لوالإ لعن بز مل اشعل و ثعُم الانا مو قلد وب ليو يلع اوفقو وب كاز نوبت ارباب

 تاس سِفلاذ تابيفملا ريف تسبشملاظوطحا عروللا ىا ملغ ىا ملول هلطل خام هدادإ اعف ديو سدا ير غسل نوكيا نكدشلا ى امن م ديلررنع و روعي كا نر رخو مرر صمت يبل بأ نااومحز سلاف فاد ديب ناب كلذ عب

 موعدنا فاكس سنلا منايا فضيل زا مزاقرا نال و لهم لك" يخل كا قيقا كاي رت ك رنا لوقتايل بسلا دما ل سنبي) فيت الور عسال بيلا مالو بنلالاو سابع لاق لك بم افلا
 تع ذا يتلا راحمالا ماهفتسالل ى) ةزمبلا و لب: دقق اكو ةرمؤر سمت ايلا هب ىف ترد /اان ملا فما دودي مدلول سس لم: اهبام ل ازيا وكب دز تش نجا ل دان ندا ايندلا وفا دعو مد نمل كن ضيفا ينل يف
 ع ىواصم ١ نايئطلا اج مب قفار ىعمل و, رضا ميل ماي مايذقسالاو ىلا اف لوقف ويب ةزمجاو ليما ردقيب نسف ب ساما نومناط ارث ملال مارملوث حصن ىداض»» ةزمإاو ليم عرسك ىف ب ءدقتي نار سفن بس انلاف كلذ



 !فذد ةروسلا ناف بنل رابخالا هرم عارجاظلا ةوسنلا راد ىف راوثقلس 0 و ةروشملا لكل يف نومك ب الك ب ىدق انس ادورو سلبا ىا ةورتلاداد ملوث هل
 ستى يك ا( اابعضاوم ىف لوقو مارغتسما يف سيلثاب دعو لب !مشتاداو ماهفتسا كانبس نولر قت دعو ةزمإ اد ةردّقلا ىا ماي مايفتسالاو ملوق لس + ىد انضيبلا ةيضساهن ىف لشمو ىئركةركإلا ليل عقو نا
 ماهتسالا ريتال اب دمو لب رق: الكاب دعو زمر, دا ةرمإ و لإ ددقي نار اشس ن ودوقي ما لق ىف قيس اهف ل ىل دالا ىلا تظرع | ذب تفرع اذا ةزمإاب ب ريدقت طساوب ماههتسالل ارك عض ارمل مهلا مالك صحو رذغ
 اول ىف لوقلرخ عض وسل ا ىلا داس او مكرم امال ى ا مبالعا مير اتم يل ل وك نلاب عض )ملا ضجل ف حررص الر احلا عرف او خي وتدل ل وي ىلا هيلع ناك اهعض اوم ىل ما مايتسالاو ذوب انم ور ال ايف
 مايتسم الل ةديفماملك عض اولا ىل رنا لصاىلاو ثا لكي عملا نإ ىلاادهلابراضاف شمالا دقي الو لالا تاو وضم ىف هلوقلو قنا ىلع نعمل عا ىلاداخاف زل نفي خب قولقك لخالد ىو مو ما كري نم

 7 >< اع اخس نول وقيم اكازل نولي نها سالو نبال ىا ناسحتتم/[طوءاخبنالا قع وا لوصحا تلو خم ار اج إل
 نويل زوولغلا ريق زنة ةةنلاوف هارلي كبد نحييرآ مم
 مايمأ تسال زبللاز جت ور ل نان جةااب 231 هنن هكلمإ مه شلل ظفف
 ةكايلس سف مكجولع طق سعت ئارضعبوسباوينأو دبل بقتل ,مضلومف
 ٌىَِل ب فاونمو ' : 021 ب د مسيذستى اع م

 نم وعند تنذر هيو ويعد ياع تمهد( رب نال ةظزووه ف نوفعصيَ
 و عوج راوبزعوممتوع)يقاأينرل اف ىل كنود اذع تطاول نإ ]وةريلاَؤ بازعلا
 كبدي وص ؟لزذي بازعلا ن0 َنوُملي1مرل نكن ولب هوب لتعلاب ران عبس حفلا
 1 فول 3بلس سقف اسوأ ين قيضبالوبلأرمأب
 وو داوي ةقيقح كبي نانا يلبغ نول كيانصز موفي ةذل لج
 يملا لِ ةد ا نس ىاتلاىف ريما شعل والف لصولًاضيا هسا مبوغبسقحخوا ل صم
 وهاذي وج |و0رمجتلا عت | هللاوسل يا نوتسو نتن ةيكم 0 |ةروس

 لهو ىنلاسنالا رت ىوغايو ناري قرط نعفالسلاو واصل لع ٍروكيِحاَص لص بباغ
 لع يلا 0ك وقلنا هنوف وبلا نطير كينا ري قير ملف دفيع“

 دير ل« اقلط يررا مادا كافكا نك < ير فلع جسحح
 ةىوس السل طلع ليشبجو رس ذنموأةدشو ةوق أرجوا هلا نيش كرم هأيأ

 هىببلا ءاراهيلعؤانيىقلاوزوص لع | ملط منع ىاسمشلا قفا 125 نفرد ورقنسا
 ىتلادتص لع سفن يرينا هلأسرق ناكل عارشغمرخ رغملالانفالارسر قعر ناو

 د0 للة نم بو سددت نيم للا سفر السل ايل لتراب طع يلع قاع
 لآلات وو وكنكسو قاؤا فحل ؛ن5ْقدأوأنيسوق لبا نم نايف بقل ف
 هفيفختلاب برام ناشل مك قوما ركنيولو ا الط ونلا] ليشبج م قب لشربج كيب
 كت نوبلغتو هنول دايت روم ل ينرب + ةروص نم ةرصبب 0: ئنل اوف دوم ساري لغنلا
 راس رعى ةم ل بولص لعل قل :ليئب ون ةير نيكل بنل با طخ 2
 يع نفور نحلامزوأةالث علا بوي كوين ةرمض يو ديلى هبائسلا 73
 هريغ وريم يقرر يطفي نيف نيف ءارهشلا اورو كيرلا هلووات 3317

 جسر سعدق اكن او قبيالو ل وقلا دب رزتم ىتسشن ال ى / لوتس اككزلإ سولف لعفلا
 السياسه عرا» لات مقايلو ب نال ل دولى وهي هس ىضلا < 0

 اهب لتس ارض ىل والا ناك دارعشلا ةروس ىف كذا بخ مقل تدان
211111111 
 طرشم ب اهررذف لو هس" دن باريس او دارب ىؤترن مل هل ىداص
 نقر طوكر فزلا لا نوحجريال مهنا نسج ركل ادب ىادانعلا لاول اذا قع اومدقتم
 و ىوغب |هرذ سايح بيو هداذلردب مول تخ و ملوث هلل ىداصا" م
 نوب ورد ِالااط نآرقلا ىفربقلاباذعب لاق سابع ب ا نك ةداف نيل
 ملام وو عمم نبع اذهل عمت انا !يذيع اب مل وق حكم نيالا رل»» لشمس بذاع كب هاربا
 ررطلا خي ندا عمو ىو انفيبلا ىل و بط نلخحلا نول تبسم ان درصم ا ومد عار

 وضح لبا يوضب ا ذ اهي طيوارمم ا ابيورغ بيكى ظفح ب ابسا ةزثكب ةخلابلا و
 تقطف ىاانمىارج لو عش بيطخ مداها ىف نس ب تناك ا اوريلع عر
 كس انفك يزعم مليك رقوالعب ءطاعالاو كا راصنا وجو امذالديباو نيالا
 ال عالق الط ة دوس ركز اسف الخ, تلخعل ىو ةيسانل عاب انور بكور اوبكذلا
 خيطبوض ءبلخبابوض بان ذايب دزتبدار بور غبتعىا ل هش ىداص»» د
 ملا ىإ لوالا ىف لو حلشس "؟رجضلا عر ودطب ف كذ و ءامسملا ل عيقأب تناك ا ريل
 داوسملاو موقت ى يك يرريج نسوا د موج اراب داو عسسل م كلو لول جي اداذإ
 ما ةللعل“ ]را يس للا نس لوف لارج اذن ١ (نداببجو ورك الرس ناكل ب
 واهلا معيب كو دباهجو سابكينب ا نت لذ ىد دوار يلع بلغت ا اظفل نا ايرسشسلا
 هيو لق اسال ىذلا تسلا وم رخلا شتا نو لو زن يدب نقلا موب مط ايلك
 هانم إلطلا نإ ىلا يراشإ َجادسبلانلرط نكرل وف لل كدب ضرالا لك طوقس
 سل[ لوى قد بلا لبي | وب ىثلاو ىم( ولا لح نا ىفارمصالا جرف فلاحا
 هل لش اداب راما رن ىرم حل اور خو يلالضلارياعت ىلا بد اشسس خا نا
 ىبس لشاب ىلع ططيعش دساف داق | نع لبو و ملول هلطس »لحن ى ىوغ الو لق
 ارم ىوصتلا ذب ب مايامب ملوق هلل كا داقتالا لام ىف يت ماعلال# اهلا فطع

 اذن نارسقلا لو ريلغ شا ىلص رة طن يق فعن افلا نمر قطن اصيب ىر مرعب
 0 ا

 تمي داعالاو قب ىد نر قلاف و لب يبس ىف قالا نال قولا نم ىل ىوبلا نع
 تيوب قيلطمل قطن من قع لطم اصت شدا مالك تسبيب صو وبلا
 | لااله + ىرتسمو قديس كت سدح ذلبو ليللابالا زو ال آلا صيف
 | ىلاب بيجاو ملكررلع تما لص بلاد اريج الا ىريال نسب عيا ول كولا هت نا
 ايحوبب تس او»رارم | ناكر نا هيلا ىو !اذاف موه سولو نار قلا يدار

 ىدارمويف يذق ىل تسيل, لكو ىو اذ تنذظ يئس يبن سدا لل قانا لن نا
 بل » لئاق فالغرر قمل ا وأطخا هداتج ىل زوكيالف كلك ن اكاذا ناريفواولاقا ذك
 ىيتلاير خسر نع امجورشنا مير ىرصبلا سك, ىلا 2ث ىوقلا يدخر ع وأ عشت
 اكحاوذ ى اةرموزو وقلاو ةررّقلا لام غل نإ سافصووم وشن لع ىا

 قوف سس ١ كالا قثالاب بو مالسلاو ةولصنا يطري سس يوتسافايانضقلاورومالا
 تيهبولا هاكرر برقم“ كيده تطير ترطترشس كيدز سي دمك تاولسلا

 ناكف وز ربو كرنب ىل تو تسد: سدقم قداس اند افق زنو تشك
 ورو تس ن اكمردوا ىو وار ونصر جر داو بيطم حرور ماقم نيو ب ئ

 12 لليوم اشم ماقيردوارسو تبر ماقسدددا حر ورو تكل زر دوا لد

 ميدو ىف لاك حىل ل برسم ءامسل| ىلا ىل قرص امل يذور ىل لأق ا مالسلا هيلع يلاو وجيل
 لالا علق ماوتس | بح ام قي ةردوز لوف هلع« قدا وا نسر ب

 سابك بإ لك ورموبو سمرظنساوا لوقو تدع ىا رترشو لفعل ىف ةق ى ةرشوةوق
 تفيقكا سفن ةروص لكم اهم ان ىا ىوتسان وق هلم” كرادلا لال شدا ىن
 لوبيا ذو ةيحو ةروص ل لزني ناكو ىيرلاب طسب الكاب لخكزاكق لا ةروصلا نود
 هل .الإ نفالا ىف ل ىوتساذ اريلع للا ةروصل هاري نب بحا لور يدعشمر لسنا
 مالعالنيم وس يتق توصيف ءايمنالا سسدعا هادا ليقد فال الف سمشل نفاوبو

 ابلادشه طعجقلاسضنر ري نإ مط هيلعدتلا لسنا لاف ايلا ىف اال نسأل ةروصتيف لوريل دا لسكن لاي ناكل يريج ا تك ذوى وتس اف زوق ليي ارق ناكو ملوك هلل كءادس:: رايس ف قرمد ضال ىف قرع ترم
 | رسال زنلارعب بلا ناكل و ربا ىلاولدلا تلد وزنا بل سلا ىرتلابقلا قدا مل ف علتش ىواص لغد ىلس ابنا ردع نلغلا.تروص ىلع ارخالا يسع )هرب مل و ءاهسلب ةرهو ضال قرم نيرو را
 نال ىف دف ىل مم هريدقر يخانو مدفن م الكل ىف لمؤ برقلا ب بس ل وزنلا نافااذاجم بقل ةدايز انبي هسلابدررل ا ناب مد ىلا
 اوترتااوملاح اذا لمغن عيلباجإ ىف برعلإ تناك ىلا ةراشااذب ناف هيلا ةجاصال و سوت ىلا ى) بولقم نا لبشر خر ارزناكس وقل اردو

 راف ردقللا بدارلا وضبقمورتولا نينا نديوقلا باق أ نسوق باقر لوق هلسمل لا الدلا ببس ى سا نال ىل دق ىلا تك هريدفلر جيو
 لامير و عما از كدعاو باق ذارزاكق عرخآللاقصال باقل نوليث ىرنال مبدع نوقصيملو نيمو

 اسرظري ىلا لحس دارت قصر ابنا لل مر نجا نارّسا ىدا ليثو ا داخل ايلف حلل نيبلال» نيرسفمم ماع هاضعتراودب اهم نير قف زك الخ كيل طخ طع طور خ الإ ضر ابدع شن نا ىلا ةراشنا ككذ ناك يضادصااو اهب
 للان, ئدر هوجو تارؤوتارعشس عيجانطاب هرب اظوإر اظن كان هيديجنطاب ناكذارم غلاب ورعب ار لا اقل نس اراه هلق قرص ىاورصب ىاداكس ا وفلا ىااهنإ ن افلا نينلال قص ىاراداوفلا ب ذلأ موق حللساءفتا
 ال بلا قزرعلا بسر رؤف سك نت رويطلا نم رسل لاقو للاب زغلاهىلاشسما دك الملا ميشيل ثاقتم نو بيو نم سا رف ليما يلو نسر وف لستات لركن دا لا نول أقف ناورسفملا ماو نفر اعلا



 وارسم نوحي ا زوجي ناب لوتلا او رب غر اذان لاقل ةيمت ب ورلا تناكوف » ةظقي ف لذ دا ىحتشلاخيب لا مدعم حبلا فصو نال لا بما را زاب لول ةظقيل يلع رص يجب تم اكن يور نه لل لتسا فرعا اذار رةل
 مع الحلا, قربك لف ةلصانلا ةاهارمرنسحو هزارجة دع اولا منول! فصوب فصوو تايأل نص ىريكلاو ى ار لوعطمو مو لعيب رم نو : داف ايربكلا ملوق لس حر دد» ةمودعم انس( ىبد يلا ندب اف بظر عر علا
 ىلاسميلرتو ب يذلا ىلاف نم ةرسلا خل دتام لص ىف: ليث را فر فد للوق هلشس ىواص””ربدتف بج ذم لكا بف عم اسل»ب جذي اريف كيلشتلاب لوتس احا فصو و تالا »فرضت م رحل ليفت لطس ىنحلا سمانا ىلا ةراشسا
 عرو كيلر جو سلا تاولص ريحا هادا قصي ءاطفرل وانت فرضنا ىاعامل مقيد ىدي نيب فق قتلا ىلا ب داطا لررج ءلوانست ف رلا رابع بتنا ةددسس خطار لور يطع شا لمسنا لوسر ىلإ ير طاطسلا

 لم 1 ا
 ىواسص»» ضرإلا ىلإ كل ذب هصوصخت د ايمالا بأي باد قارملا ناار بسرفل او كاملا
 هس ظ سي يب حح هم. 0 ذر هريعار عم ا رب سنك | !فرخرلااف زد لو لس
 هلا مسك مم سلا 0 0 اس را

 ظ 1 مورو هلس نكرلاة روس نروعسلا وبا "فر اقر طاطسملا وسهلا و طسبما
 كتةنوأجللو لصقل جهر اعب لاما هر رواىنلا نرصد ومع مذلوأ ١ كيري كل خلا لهادي ذل أ نو كفا ل منف
 2 3و . 3 ' 521١١7 ١ (! . 0س عبر صقر ما 14 م راسل روس

 ةسلوفخل# فر تكلملا بايع نمواؤاوضسو اظل اكل بتم نجاه فرت 2
 0 تر رو ا ا رواج اوبر يق م اقم كو تبرم تدل نبا و ىلاعت هاوس, ناو لاو
 ممر سفشتاهف زوو نوديعتز ك ثمل ازاى أح ن رمان صار قل ذلل مذةفص قرأ د مرسم ى تما ذل الا نا قو تفر ل تمل زنا يغأز قرأ دست كاملا ص2 يحب. مرأى يدل ا د را 20| | ليدوب لدفاع فيقت ناكل ملا فبل ككل تال القيد لا ةومو علا نمل هب | مفاانجتا تس لها سل يلع شرب يويلمسلا قف | | هع كلب رادقما عيشي ةزاتلا كر ىذا مل هلل داس« لو
 ولورا هلأ .لقا . مقفل. 8 . | | ى داتا مايهتسا يما يضتسا كو بو فوذم للثلا لو 0ك كداصا”_ تاهو
 نشطة هلا هنملا ذويها نعمل وون( يلع مطعارو تالا لو امتيارالوعفموأ |( 0 00 ا 7

 امهتهاركممهثلادانب نال ضيلاومعأرلو هكذ هده داق لجو علان ودان ثبعنفا 1 ١
 للرب نبع هانصا كوب اة ميس ما" تار نلاامىقنإ 200 1 7 لرش لة لال تا 3 ارو أل يلب أ نق رس وو وس : رارفألا مب" يمل قوس الا مال وول ةيدئابإ مانا هيلعراجتلظذا هنيضيئا ضر أبكى ريض فار كلي لا لوا للك الزفتانبلا ١ كر دوم لا للشر

 ا 3 1 1 ق ندر ادرل تام ءارا قاار ١ يم . للا ملل لع

 بنام ]وو يدلل ل ف ابحف نوح اين أ هروتج نطل وابن دابعوا 0
 رباب طعنا ىلع بلا نيكه اج دول 21 ادنعوبل عفش ناز را طيشلاوبل ا بانا وتين ان ا هكا : 5 ١ ”0 ١ 000 اسم كا رد رموز اص لع هزءاس ْ موب يرضوروضرك 14
 0 1# :١ 722 : ىداص»»ايانصإ لوقبوررق فهذعل الإ لوعفملا »ل اسي )و فزع | بإب نم

 ممل عفشتمانصالان : 0ةعا يمه ناسن ال2 كنان | ماياعمهاعاوعجينولةرلوأقلا ْ ظ2000 1 00
 1 8 : «ولعأ , لا ٠ تهأأ تك ل" هلك :سل | باتتللاب سايب /بد نامي ااه ردغ
 ريثكىا كتي دىلاعريربامالا يف بالفأيننل اىاةل الوم ايزي كل نكرفل سيل ف 0 سر

 117 2 7 ا ع را 2 | 0 ةدايز وغلا عرابت) نالطبلدب ” اهضف ناكأ اياد نوعبت ل او نسا
 7 هللانذ نأ لعب نمل مش اص 7 ل هزدارنعمبمرلااموجومَملاؤيككاللا نم 1 يسال قزاو ليفت طقنم زنا نانإلل ما ملوآ ة لهل لج

 لعبالو فنجال كامو همو دخت ن١ نوعفشيالو وقل نك ضو دار عمايل ١ بول ل نبل يو
 كما نوما نومي َن] هن ذأبالا رن عفش ىزلا :نساهعفرؤلا تك ولامن لس هلل لاس في دش مر 272 213 س3 7 0 8 ا 0-1 04 اي ثرج جالا هب درت ذل اسأل 6
 هسا اللا . ص درا 5 9 0 5 7 9 2-_- ال يلا عافش ادا دءانمي الكل سم ى اراك ال ةزمإ و لل, قش
 3 "لايف نوعا نارين لوقلا نبربهي هورزراتانيوهاولاة يحن هيون ترؤدابب عينا ملال ايفا جل فا عنزي قعم او لبث لعرلا قوالا و رالف

 قم > 1 هل“ هلل عوج م م 000177 73 5 ١ أر ريفا عجل بف ىا ةرخألا تلف مل وق لع ىواص» ةرخ اا داين لل فلا شاا هاو
 0 ضوعاو ماعلا يف بولطملا مؤرلعلا نونا و "بطلا نا وكوب ىزلا .مافشوب ارلالصا رعالا رف ىلنإلا خيب حعالوبفاى ا ىلوالاد لوقا وج كرتد هاب عمن
 1 - ١.1١ طوس م72 78 7 ا ؟ هلع ؟ از ايرنم حس لو يلع لت نارا سم م نيلباشي اراربم ىو

 بلاطو كِل ذأ مليش القا نهم ينل ةويحلا لاي !هنارفلاىاتز 3ع لو 9 ا 00
 ١" ض نع عاوش كترينا ةزحل طارن ولاا ورث را هفرلع تراك ىا "ىلا نر امنرلا شاملا ماني نسل ليقول عطس ننس انلا نم ىا رابغ نسملوف هيل لما ايش |

 0-3 00 اه ل ب ةلارامابلع ةي قو ا واع فيكتملقل] برعلا ورش ربو ا نوال يذلا نا ىلوق طعم كم خس لا

 رواش لدتا نوت لباها هكدا ةاظعابست 3 220
 سحلب تاعاطلا نم هريغو لرجل اونسحا نين ىزجي واةراغو لشلا نمل يع ..| يس دلل دوم نلا ةيسن ولو ينل وجو ثانالافصو مرنم و 0 ١" ووووج روميو ووي دوج | ىائاللا نوسولوث هللط ىواص»# لسا تنمى لا هولا لع ةزغآلاب نونمب امياوءاسأ نبيل ىزجيل اميز ئريوءاشي نعل ض ىرتبملا ا ضلا نمو كلنل ك لادا ..| لم ايابيتاد لما ليجسلس انمي وذظاذاد تحك دنع طالب |

 277 5117 00 9 5” مدنع مو ثياتلاءان كلما ىفاولر مبناتك ورشا تاني مر ولاق ثميي ثلا
 همموللا الإ ش حا ىفلاو كَ 7 نوني نَا هلوقب نينسحمملا نيو ةنجملاى ملوق هلل لب ثا يسسترسف ا تانب كلل واقف كارلا تدهس قيل
 ةلرمال هر ضب هليل ل“ ب الع تيس لاا
 راضرلا قوز ربل امن ىارل ف هلم كاد تايلطاو عوز ىف قربا ناو ريالا
 ءلوليندلاب ”ترومشلو 7 لم عا لك و نط خطو انمرربلا اينردب لحج ل اروثالا
0 0 2 900 ' : 0 ' 
 اياز اهبل ا بش نافل < نمل ل و ورلوقل لعوب ليو ذيل هاوس مالا نط نا نموه نفعنا ليو تاج اغيل نيك دبي هرالشا اشم ىلا ى, الاو تاو لاهو ل وقرن منتي ل علع ى زب ل أن ىلا
 المك ليام: ءادع الر وءايلد ارنا كمل اذا نمسا و نطل, نمسك, رجل توكل هزب ىو ماعلا نارا لبو زن ثا نب لاو ىنسكا ىلاسالا بس هبل ى ىنكا ولا اراه[ ىسب ملت نفل كل
 رايك سنصل ىإ لمعاوفلاوملوق د دحل بول ليد صرصكيطيديعول»بترامو و بزطذلا سراقب ىا الارث بكل وق لل كا» عرداول قايد و ونسع يذلا تضننا كابو صتسر بكم[ نذل وق نيتسكا رو ل
 311 النبك | لمث) سابعلااوإ| لاقو تملا لق ماعطلاب ملا وريف ذيل لثناكملاب مل او ندونجبا نيالا بدر *رتضو للاب | لص و نيك( ىلو ىداضيب هأرث ابللاب انما روضخم نار صو للف اال ىا |الا لور ثداصوصخ

 م1 ٠

 زن عرا"0ا قد باب نم ل شلال وددواسعي ال ريخصلا لضثوب ليشور اذصلاو م لمد بنزلا ةبداقم نينو عرابصملا فد بقل و ؤفدلا عم مارلالا لعتست علا ىربس الإ اكو طن ائيمطو ب داقاذاا كب جلا لاقي بكي لو



 لزم ليلا را لك رك نود وبننبك حم اورئابل نمرف ليو: ءلاوبو لسا بجو تف نأمل نانا سماولف ةرش ايلاو ةرجساو ةلبقلاو قتلا برأ اهنا ةرخب/] قبل عرج نما هادم اذنك سلو لبقفاو زنا كب ئذلار انصوب لوف هل
 «الصعت ناكر اهلل اريريراراو لمجاوفلاورئابللا بلس ىو حطم دس :ىبف ل وق علل كج روثنملاددلا يف يلسكاو سابك نبا و نيا ورلا ىدعا ىف ةرعرج ىف نكئ دا زك داع العم الف بيرق ب ونيف شرموا ةرعاما مج ملا ع

 أ ىنسملا ولالا اوت ليطعتةرطخملا عساد كير ا لو فكتس نيل بح اسنما يبابلا ليكمل ره ةلزملا را قريبا باتت ا دنع ةريغصلا لب يالا علف مابا بانتبا بهل لا هر ظابكلا بانج غتل ف لتس
 90 ١ د ل سو 2:1 هل راع بايت كيال و حار هدام« شوزن دس اهل تسيل ابن وال رماذصلا ىلع ة اوما مدع نا

 نى زلاف تريكو تركت تدحازا سوس فنل نا يلو لير

0 

 ركل الب فقتل زل علاومطقنس أ شنسلو فلو قلاوةظناك بناس
 وفن جسام صا ننالص ل وقيناكن ىف لزأو وتل لوفي ك ل نب دقفَمل مساوي

 ىف ناجم نجم ُُ عل ارتلان كم دام اب اوه ى اضرألا نمو اش
 :منلايؤاتها ل يبس لعرب اجعل ليبشلا و اه وسأل كتل قرت دوب كابول

 ءات تلو يدع لد كن اميال ع0 ىلوت ىف قل / يطل عى أملعأوش  ادشخأ لاو ةيرتئامل نريد ن امال عت للابن: قل ا رببفلاعىا لوف نس
 د2 ةرمجْنكهلاعن موا طعأو ركوشىلا عجن اباذع نع لت اريعلل هل نمضي ارق
 أيش نيت ةزيصل اكتبلص ضيفي نمذونليؤابلامنملررلاو تصلالاملا نمي
 بازهنس] مكي ريغ نا هتامجن ئلحي كرب وق بيع 2 لسطح نم أمل ال صواذارثبلا

 امتي لب ايفر بدا نعم تل زان لصقل عل لع رغوة غل راديو وهدال ةرخخا . يبي 0 دج م 7 ميركل 6سم[ 1
 ١ ورز معوم : ١ هلل ورملا ب( اولاركو ا د
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 تا ذإو نجمات وى مهر فحص مهب فو ةيزوتلراغسا وس مِفُحَحَ ١ ص ا س7" ١ هلو. 2752 صا :

 ظ نووس يأ اخرا عامل راسن سنن هزاىاناوأهريكيسن زرسف مف كل هنأ
 ديزل قيلمكالا 0 فول ءازجما يجعل ةرججلا فالحبي ىل ري فوس ةيعس نا قشيخل
 ىلع : لاذ لبا ومضمزوكانأه رسلان نيتسمسكلاب قرف وطحن ةبعببو يعس
 قو هاذ اول ريف قرا مدل كر قل سد ٠ : 2 2 يروا : ا

 0 نش وركنلا نيفنصلا نجلا قاتسدرأو عبلل وتحوي دلا ف تاما وه نو نزحا ءاشررم
 تعيللوزجلا دلل رخل صقل ولا|بةشَلا يلعن ىلا تصد ذى متون
 20و زيف زحتمل لاملاطع ننشر لاوهاليياؤكلاب سال قوما ىلوالاةقاخل اع
 5 2171 1 ٠ 2 هل 5 31 رك أ 11

 اداب ةءلق وب ذأ له اةنأوةيلهاسؤ لبمت ءازوجا زاخو ى هُو عضل
 - الا ل هينا و. و وأ مور[ وللا ١ هس. حبا تل دبلف رم

 جهته نكلهاق مودع لبق ى البق نيج موقد ازحا وبن ا
 مليا مدع عمهوراعريسمخلاٌرنسفلا وليف جوندبأ لوطا فودأع نم يط وانما

 ةةبولقمءامسلا ىلا مف نبأ طقسا وه دولموق ىو ىو نورضو ندذؤبوب ٠
 د لثاع لكل يقل عضل وارق لع او ل ةرارف ىلا ابد لسو يلع دا لديك ل يثو لاء لكل يع عيش اف ىلا ناو لوب بطال
 كلا بارما ىبكا ىف نينا محا لاو نزكا د عرزل لكل يو ءاكبلا
 / هدعباو قنالاورلذلا نفي لسيكمل الو لبر ارحالاو تامالاد ءاكي الاد فايل ل الف لك نيبو ع دل ةداخألا

 اريرنم حاّوسا ىف احلا قشالا و / لإ صول قلن او اراها" بعاونلاب امثرلا لب يا
 داننلا نولسو فاقلارسكب ةينقزنتلا لاملا ىلع ملف ليف دامو لضتي ضال لا زكر ادرار و ل 0

 اطفال العار كا جدال ملوث كم كوع ثروت كبر ةمجت ماو لاعت ل وني شس | رلؤو ورمل مخل نفازطالا ليس تام اج ال لل | عدمنا ىاركاس) يوب وما وز حا 2و مرا بدص سرير ىلا لضم وو ىف ناشد
 4 كرار خاب زو ةءاط ةعاطلاب ةرسلا نبال ست منلاب فا رثغالا ليج لال ليلك

 طب ايرلا ونالاريلب قاعي ى ب دع العب عفتش الف ارم اا او الع باسو ارب عفششي اوت
 يعاب ليس ول وك عيش ىداص» اهفافتتس وابد زو سنن طبر

 لق كازنامنا لا كالو ىداضيمل ىلا برئ ايل دشدا س١ وهلم ىداص»» لأ نتيلغل - مموجنلا ٠ تاز سا
 تارت لافو نيلرشما لعب ريف ليل رشنا لستم! لوسر نرخ كاك ريا قديما
 ضو طغ نا ب اذحل ا رثمع ل كد نلا نمت شنا باع ل لاف روسو خرايشالا نيد
 ريس لب نمداطغاو مل وف هلل ىلا ىلابلاب ل كب طور شم ا ضحي لسا ووتر ا لام
 ىلا لصد نا بازع ل سكوزلا لخداع ز رابلاو ىف آل ىذلا ل ئاعاطع ا ىف تسلا
 لبو لان ماني دج هل عف د نلاو كيلا ىلا عدوبرلا نيس وتلا لعل جس مالا
 ا معارج! فحص مل عطس ىداصصا سنا با ذع نامهنظو بواد دامس مسن ل
 ماوةلط دوعسل ولا بدنك لا ورشا تناك اروتلا ىبو زمنا مو مي دلو
 قجااذاووك تاروم الإ فطعمو | ةرطغلا لاصخوا دانلا ىف رولا لانا رلولا ننيرمأ أ

 نالوكولا جو٠1 كابو لو هلك كا ةرقبلا ةروس ىف ناييرهدقد هايد ميااربا
 الر الراو ارطم ليلا ربخ عفر ز ربعو ىو فححص ىل اه لوق ىلا سمالدب "ملكى ما رزمال
 دا ىاىرخاسنو ةرزاو ءزنال نا لو هلك عرار معمل عشب بصل وجو دزتتال ناعوت
 علاشملايمضو يلا نهم ةففخما ىلا تلا لى رخ سنجر اهنا وراس
 صايكت وبا نك عمرك ىو ر دق وومسلا ىلا نم | ريخ ةيذنملا لاو فهذه ابك | و, ىذلا
 لوتقملاىبارفظو لت ازا لكيلا ناك هيث بزب لكلا نط | ميئارما ل ناكل اق
 شارات كلا ذنكمبانف مءاربا م ام يووم غدا موا ريخادا دبا وا ل اهلا ىلإ
 كيرصادو بر يكب و سد الاى ١ 7 و بيت "ظ اردو ةيزادر#ثالنإ

 الع لفولاواسبس الان اف صرخ لابي لمس ذوب دو لق عليم نسلم
 ار ) فحص ام ايلا إو ريحمس ال كد لس الإ نناسننازل سيئر راو لوف علك ل«

 بملج# ثني وري ل يع لاسندالا عرافتما مدحل نايب اذا دوعسلا ىلإ ىلو كراه ومد | ٠
 ا (يممئالا عاف او تسررطلا عير ثييت نسر انما مدع ناي رثا ريل عفن
 داك لامك 01 ايحالاءاعوو م السلا مب لكألملار اغسساد

 لك فنمطازم ناك سيل اعطت لكى م تسيل انا عي ناش ال ضف انا روع ا نىك
 ورللا سمع عيا لمت وديار عل اينم ع ىمكرح» عرالصلاو نايباظا بج ىذملا لمان
 رجطير ايل فلا بنذيع ازا لالا ىواضيبلا ىلاضيا ويلا ريك كم اهضناب ىلاكنا
 لغم عبس انلاكل ىدازنا نوت تيل ان امي حاد ةكدصلا نإ نسر ابخالا ءاجأو
 تسيل نئاعفُي او ةقدصلا ناد ايخالا ىف حامد لا و يعم رسل سيت ضن نري و
 هناهيأب ميدذ م كا واونمآن يذلاو لوقب حر وس ذب لو دب اننإكل ىدانلا نولشت

 | صا راها ة سامبا ليو لعق حب ماقلا ليلو البق نس ع ارشب صرتكل ياو مبةدذ ب نت
 فلو اغلا باد قدصعلا ل ذب نا مث ل دعلا نر نم ال لل يرطب سك نو
 دعب لوفي ىلإ قبايل ابار بو اذا لم سوال لو يلا ١ و ليل كارفلا ولف ل
 أ امامزو مرصلاو ةولصلا ىو كرك ال د ل لصو اير | نالفاتسإ قا باو تيد ىلا مإلا

 نانا راغآلا ىف ىواحلا لاف يلو عم اس مارصيلغو تال 7 ادىلاردردو

 باول ب ناشالل جادبلا فو ماعطالا مايصلانموزرملا لي ير // م السمالا هد ىف
 الاوّمفاو نمر ةفيطكولا دارا ناكل ةخسملا لبا بجرم د ابوصوا قولصولو هريخنر ع
 . | لوق ه ل ل هريفو ىوونلا ب عصام ة يندبلا ةدابحلا ل نا زربال ىتفاشسلاو كلا
 اردممر ولي ا روبيو لصئاوا عرزمس بضفرفوالا دارج اب يعسدبعلا درى اد ازين م
 فوكو سفن ىدحيي راب ىلا ىلا باشا يعسر تي 7 لاقي ملوث هليل ىدانعيب »
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 ناب لالا دبى ذلا لغرف لشاب ى اجيد اال تعقو ريف ل امهاو ىاقايط فذ ىف عم قي رايخا وبدر لوإ دجى ندم يفلاعلوةيطرشأبما جالا اهف ل اعلا ثيل و تسيل نكت عقو اذا يا ردم يب ارج
 - اسل!تعئرو تضف ت عت و |ذاى ا اقبلاوبا لا فار ضفاف فرط اهسإ سداسلاا دري لوقلا ىعروو فرم اهب اانلوقى ئا دب د بر بخ تضر اذ او (متبمارذإ ساونا مرلا مرك سو لفن | لغلاف و لرش نيت
 تيب وأ خس جرا» نمملا بامصاف لاق طرشلا بما بخ نلا عبس اتلاف سم انلا للاوحا تما تدق !ذ| | ةنممملا باص اذ وقر يلع لداء ريف اعلا نإ نم تلا امل برطكوا ىلو الاء ل دب عاني لس ةيم اذلالذاد تمجرل فغابما
 قدصو جزاك ى!ف انعم ا برقن لكى ف قسبماللاد مدقما ف اهتعقولو سيل يذاكر ف حل كو ل وفم الا عروق ده اربع وثو سسدب ل ىتلا عقول تعقد اذا لي اكف غلا ال عقلا بمال عروقولاب تذصو اند م ايقلا
 النسل ليو دانيل افلا ننعم صملا فك ال زلازل بير فلتلاوا بدلا نيف اعلاكاردصم سبب خي انف ربت ينم وص لل اف مك باكل ىلإ يني لا ب زج ضن لوف هس لما" بالا ريا دانس املا بع قو تنقو
 هال تح فلانا هس عباس اف الرو فسح اخ ىف لاوس.« تيان ليم الاف قداصار ضل ف ةيزاك سن تحت وزن نوك
 : ملوثهكلم حودة يزن ةيزاك ا يندلا ف سوفنلا ثلا و هقرصم قاض نمومز شن

 ظ ْ 2 : : ا ْ قاس م
 - رق هاذا 0 منج لا .رمحترل هز ا مسن كيأ 0 .. اس اهانعم عفرلاو ضف راو فوذم اتم ضف اهنا ىلا براس | ةرنم
 2 3 ويسر يتلا وناس ةياانو كو رعسلو|عبسو| تس لق يو نوكأ لدا اا ةرظسرلوث ثم لارا

 رضوان ف (تفلأمل ا هيفنتنأر ب نكس شن دِْبِداومتيوول سبل ةمايقلا تمأق 0 عفا ها ا
 3 0 ا عرسال ا ا |١ لا ل كح 0221| ل تل تصلك باع جر 1 سوماقلا ىف د الاوز وة ديرشلا
 ّض ملاك ذاتجلامو] خرب نيرخا عل راورانلاوهل وكري ماا ضفخ ةررضم خدموا ل 5 سوم اهلا ىف ترسو تنو ىإ تتسئرلوف هل كو هانت اذإإ نخل رض نيم
 ا 0 9 2 لع وو 2 23 كرو 77 ليلتي سف قو طعام مما يالا فد عي اصالإر سكلا و قرا وب تفل

 | ذاوإ ثتنم 0 قيتمارابخ ءاره تنطق ترف نأَسب لابجلا تسالي لش لوح تلح يأ ..| لرب تينا اشاد ملول هللس كا, لابي تيسددوتكرت اسوأ
 ب

 : 7 377 0 27 لل 2 252 ا 1 اف نصا ملوث هلل ك» عض انتا وقار ضف اغا فظل ضو تعئواذا ع

 نيس ىلإ وهو تمل هتلئاؤانص اح اوزأ ةمقل اف مانو ولان “لدبتينأل 111111 ل

 وترش ابنا ثيلاقفو ادق ركذ اري لل اعلا ىا قاتلا و تعق از اع وق وب بسك قمل يفداك فنل  ىحم ما بيفا ثم سلا بيف لالا وطير شلا قسم ايف سس كف غاب دجإ مواز ىف وأ[ ت حق اا ل وق هل

 بتاودنجل ملذيرفانل هنعمل اننحاتبمف هس يكدتن| الر كش لع
 "امل واريد فا شماخعتل ات ةتوعينلا لتس يبلطهدر ال نوعا. كراسي يتلو هلم دا ئادن» تتار رانللباخديمبلشا وقح نيم مضر لامشج هباتكوبنم لكفوينأب لامغلا هدا ٠ | ا رك لش سال
 . نينجا نم ليطو ياما عمالازم ا األتيمو نيل قالا نم ل ارجل يناثلا سر ل ةلط كا رخل ةءاج اد ىاتلاعم دهام

 جب زم ضوم جس ىلعربخلاو جلا ةذهو رضا رلاممالا/انوقالارهز وكلن |لصر وأ 0 ل ا

 قار م طير دل فريفلا نمزال نفي يي هاو هنا كشفي. لانكم سر
 هياط وعالم قيل ىرضال قا با, نومري ول ذللك ودم ١ اسوا

 نروح ن حرصنا نب عطقنيال نس نم ةيرابررخوا يوم رمح يشدو و رد هيد مرا و
 فالؤب ل قع اهذالو نصا م مالصخيال ا فزناو برافو ياه زل غلا ا
 دش درو انف ضالوملو نواة نوبية ندا رخ ا. كيلة ل سدو هدرا وطفل ارك
 ءأنيمع كد رغم أيل ةسنأول يقض لوب هنيع تيكن ويعلم خخ ف نأ ضر يو نوبعلا داوس دقات هاا ينو أ نا لو
 ليأعلاولصموا ها لوعفم زج نؤصلا 6 نوكيا فور لطم ريا 11111

 و ْ - 0 ٠ زوملارجت جلع يفالوشأل نوم ننتهي تورو بح نيب يب

 71 ا درا ب د0 هاا اقرا 0 درر إل دالدا يلد عيا ومارجورسفللا داق الدال دالا للشك دالو اوبس اغا دايغرلا
 راو دراج 2س 167 د0 وزمن رو العال ١ فسأل محلا ©. | عقل و ةرايسلاف ماب روقان نصا لا ىذا ىلا
 92| درجبا نك وبحاةنزنب ىدزلا عمل يف لسملا» كل يل يو رافللا الو دانصر/ل ينو

0 

 70 7 ب و ور 1 2 .٠ ع مد 7

 راما شدة رروسل الع تتعرض رو نم ندع ونجم اإو ناز ىف ع وطقم نقرا ع كاز ال ا
 ا ضل ل يل | بسه ذاؤا بداشلا فزن نمرلوت هلمطاك ماع نبادرتكن باد ع ا وول
 ىرازَت نهّرِجِو ّنيجاوزا نهانا لكبر نع ل راكبا بلع ةدال ريغ نم نيعلاروكلا ىأ اج فما لاو لقشلا بإب دصاو قحبا ب ليقو يشوفو اف زنا ورسم لمع
 . ئ | امر ل سيال ىا لق هل لم لكي إ ذالو عر ادصانم إل مصما لاق ثدح
 با س24 110ج 21102/71201175 ] ىو وطي وسن راشلارذ قبو نو فال لو رارص
 لاس كر وتو رد ماو د رخنلا تانج ىل لس اكرمشا تانج لك ف طخ ذا, رصاص دا ريثد نايت ةدارث ىف لولد [لوقيهررت فوزه هرج ارش نيئروح لوق هلل ؟روكذرلا بير تل طب( الوعر ادصارس بعل شال ى الوب
 ىذلا ىاابلبب لو هلع لك ةزل ين نافاضياروكأ لارا و باول ايف نورعنتوازعمذا فوطيرل قل زوج كذو باوك ل فوطعم ذي تلا قرتكزلا
 ل ىا مثالا ىلا ةيسنال ليو مثالا ىل عليا ىا كدا ءلوق هلم 'رات جامو تانج ىف مب ىا فام رن تاجا ف طق ا نيرو لوق هل" لبا سد اذا مضي عجبك ناك دارك ذب لا لانعرف نالارحوب
 اوستن خل ارلاعايزلا لوقو يد االس ساو لوالي يق سنس صنم دا ثلاثا يقل تسغن دلال ءالس اسال ايف دوعس الا ايف سل دب اي دعا جدا يف الس السيوف نيس ةدارغد آليت نيل دب هل قلن ل فال لا
 علسلل كب ايش اذان يصخلا رض مصور ذك ع م داهصخم ىو اعمل يقورعطتاذا كوش ضخر ل ريف لوشن لو علسلل رانك يس فلاب ددس ىنيوننينل هشملوق هس عرا> الس اول يق ا هريدقن يق كك عخلا ل: دم لف
 اديان الظل بكار جس نجا ل نإ شيمدمل ىف ء سلال طسبنم ا ى١ اد ملوث هل عارم" هوان مايبروضنمت مغر دامب ماريد ضنووضنمرل وق للاكل" دكا رلا بطير ؤلال و نلاليم رو ليو فدرحميل جب زولا رجل
 "راكب اهلارع اختدا جاسنلا» ى ذي ةلارتك ثيددع در دقلا يفرد ضعي ق وف اجا ل وكي ةضوفرموا درسا ىلع عوفر مرل وف هلسكب كا« اب ذهن ادا دارعصا نم بال سارع نب نو نب اريل لصوت |لاينديلار اكن سد ونم اورو سل "رامبل



 نباهكور يفو لرب نر الكل يلو كش ل« |يذا راهو صايع نبا نكد ارجو ذ ىلا بحتم ءانعأ ةأرملاىب جامل ىف ةذللل ىف فوم ومد ةرانق دب اببو سكاو سايكن باركر وُ املاوببا دكار جوز ىلا بما بد لق هلس
 عودا ةوبسمىف اعارز ندوتس م السما يلع مد لن ع نين النو تال” ل اقد| نع الثرانبا يلو كسراضيساوركا درج عنج هنا لبا لظدي تيمدحلا ىلا ملم نون البو ثالتوهدإىا ا تايوتسمر وو لس نيلال» اهم اًيدص م كاع ىلا
 العيوب باوصا لبس سمانا شنإ عملو رةقدعتم ا نس (:أشئلا لص وق حل ىواص»: ءانلا لفك ذل وادب !ىيلغ ازيا هنجبا ىف محسن رشا لثىلا درر يبلو ل ينصورس نبيا لد نسل اكل ورلع ردا لسد ءااشيلا درو
 فك نيترقملا اذ سيخ آل ىو لمعى اعتلوق ضر اعيافو نسخ الا سم ل موالا ممل وف لح د اصا» زج ىف لار نحح أر عاريخت الف لامباو ضوعلاو رطل ى يلع باحصال تايواس اب ارت سم اندعجتؤ سلا وبار
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 ىا برت اهل ًاًمشعاهدنملا يقلق ب ورع جم كر ءارا مغبأير عج سالو

 يل يحصل نسلا ىف تاروتسم 0
 ةماسملا ىف لفنترازلا نم را خرهومس قر لامك ابحح امد لامذل اب حصا ونار جيلا نم 1 ٠ لاسم 2 هع هج7و مهو ن اسر أ . < - 1؟ نفل باو ا

 ال5 لالظلا نمكريذكٍ رآل داوسل اديادشز اند ©م ومين مٍلِظَو ةراحك اريد أر 0 ين
 دور صياد امو ةعاطلاف تبعتبال نيعنمّح نيورثماينرلا ىف كلذ ليا اكوام ظ رمل ر حويل

 ىف ولوعبملاسيل اع أبارن تكونوا ذإ نول وعيا ونود يشل اى! ويظعل امدنلاذ
 وارق نو ةال3باوأ نإ :

 ىو اًطحواولا نوكسب مْ قوداعبتسالل هلبق ايفو كلذ وشو مار غتمناللةدبلا ثفطعلا
 موب تقرأ تورو لإ طنوس كارلو :02) لق مساو نا لغ يلع فؤرمعلا

 ريشلارا ربو موق نورت نم ن وول] 0 نوب نجلا نولاَضلا بادن :هفلامو ىابمو
 , :راَتف 0نوطبلارجعلا نم نونو
 ثطعو نأشطعكفنالا ىئشوركزلل نيكني شط عل /لبالا2.بلا ل صمارمض نيش
 5572/23 هدع نطل: دج واكل نخ يقلل موب امو مب دع ايدل رده
 اواسنلا ماجراف ملا وقير نوم ل ةداجلا لكدأو ءاشنالا لردأقلا ذا ثعملاب
 .كرن ىرتخلاو ةلهسملا نيبفل الآ خداوأ هلي بت وألا يناثلا لاري: نيترزمبلا قيقحتب منَ
 ,زيقلاودي شل نك لح 0 َنوُقِلَح مارشي ىنملا ارقد ةعيرال مضاولا ف
 كضْدلو كمر لج ل نت نأ كفنان نو وسمر توما
 ةءاسق فولوا راش لامع نك وردزانخيلاو ةدرقلاكورصلا نمح نوبل فرك قلخخ
 5222 لا ذلاؤ لصالا ينال ء الا ماخ ا هيفحنوت كتوم نيشلا نكس

 :لعجلا و0 نوعا حما هنويبستةزوكرمزت هدا ءابهفرنبلا نوقلُيو ضرالا نوراثت و١ م

 لانس ةقفن ص نورس نولوقتو كلذ نعنوبجت ل فالف نيت ٌكَحا نم 5و[ ةلاف هاو يف فذ مالإمكيتللع هلصاالق ريف بهآ
 دزملان رووا ثنا 0 نورس ىلا املي "مه قزد نوعونم» نور نحن

 مه

 د 27 لامر صو ر ربل ني 45

 7 6 6س والان ةلكوهو نضاناعجو نانا لص

 04 كب مالا هي ىدقتم نبت دلو الا مرارا نوكيا لكس نيم | باس
 نم ةطوانم لاق سرخ آنا سس لس اب لبلاك تلق ناذ شرت الان لد رلو

 رخال نيموالا نم ورث اكتب يل ام ىلا يو نييقلاسلا ىف فلذ تلق أل
 ةسر نيخالابىم ماو نال دازا نأ مام, ى ا كايبلا ع دم و كاد اءرمج

 قاع لو لزن الل لاق مور ىن, ًةورع نكو بيطخا لو قم ساعي ايدك
 ورشدا لوسربانمآر شنا ىرايلاقو متر يزخر ييثو نتا نرسل
 امدف سرخألا نم لو نسئدالا نم ل' ىفاعترشلا ل راف ليث انموبجس نمو هانادص
 دعه ى ثور ل اقف تلق مذ ل مترا لزنا لقفل ريل شا لسع! لوسم
 و انيلا صدأ كا و ميله شد | ىلم شالوس لاشن انيب قرسلو اير نك نير

 كسا متو لوق ماسملا ىف دفتر ان ل ىا مو ىف لول الس :٠ لك مايقلا موي ىلا انم
 قنا مر كلو درا ال لوق وس ناظر نسا ميك يضر لوق ةراركلا ىب نق راعد
 مور و لخ ادرب ع قنرتاطظ لامس لالظلار ئاسلال راو لظ طادعرب دع لقل | فصل
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 .[م/ىنبإ لصفلا زف هوز لبق 0 فلا ادا زب بعل يلا اتا شلا تطل انجل ؤفدراصف ل عغلررسلا ثييف او بطاولا
 " هلو اشيل انا 0م 2 اولا ارم الائوصبارلوق حلتشن رس رشبمل رشمات يرش نا ولحم



 رون قثانشم لك اون نسم لل ىلا | ىلا ضايع نبا عىل اريل حرش اورحأى ا اور فار وذاوست اف ارو اوتجر ارو تلس م س[| راو ىو . ا
 0 0 0 اصلا لع اووتساا اف | را املا عم 0+ رات اسس انيلح

 ثا ة دوب روف اوتاف طم وادعي ليتم ا ىلإ نسى اد نعد مدي لكان اوت اف لفل نرقص ثور لمار واوعر ونوم لاق تي اريج نال اود لدادعا دع اكل دش ارا ران
 1 0 برز قسأ اذبو ابر زل يف ارك مس نيجتاغاوصر | نحمل او !ىراسلللا با نلوفرصئ ونا ير حاهسذلا ناكل لا كدر ف ايدو شا ندع اهيل اثيتن بل انما اهب عرض لا لاو

 '  قولا نتا اوعشس ال زاماو نيل نافع عرفت ا روارجر ليلة ظن ولحم يضف قنا ماظن ارم ئ ار طف لو كسر م ايندلا كسار رضقول ىلا ررجرلا نوعيه تسمم
 بزي لبو :يليثملا ةراوتسمالال يبث روب ميل ارقى اداب اذ قتئوس نإ كرب ىذل ارونل نينو برضدت الز 10 اوقع عارم اعسراؤفاب ةءاشتسالاد ب
 ا ءاساروذ نلط لم ران لاو يلا لعأا ٠ ذىزلا ب او طاق ا انتو أور لاطماعتخلروسلا هرم زرايلاو ر وسهل روب وق /لبا تارعالا باج ابد اركز ,ترصرما ل امرانلاوةنبا ني

 0 مكطخل م فاَلَد 0 ا
 - 0 2 ا 2 عا و نم مير واول و سايل وص حرر عوبوم ىف عوليق لا زوو روس مي ان قصرت

 ىو ادا الا اسرانتساللأبأ اجر اهباس ا ىل اذ كش لما ناد نم تنل الك لع ل هلل ١ 0 نورد لك 2 لي لنا رريضلاو

 76م2 2 مسك 5 ما! نلت عقلا 7 امضاء كال قدق مرورا «الا ع
 مل لق دمر ون نييةراضالا نت (سشن نولدو : رس بابلاو ا رولا نط !ىادنل بلوق تشم تدل اويعد لكان ابتسم
 فطر تو نا < ف ا ما احلا كوع يجني رارو نيل وضفانلا يراني ى امو ايو
 8 ءاروأ وعجم ءازهكسأ أ رمسرلوف هش كرام ماي اهلا ماى ارنا رخل و هك
 1 2000 0 وك ل سا مار“

 ني نيقفانلل لج نم روان نينعؤلا "هجمت ف جلاوم [ب نتا طارة لم اشم اا
 ا ا ذخذآأ]أآإة1* 2 م 1 00017 6 7 ل 7 0 1 | 0 0 0 : 1 0

 قاذنلاب 1 صج داو عاطل لعد نول وهو داني بان هلا| جل ىغناض ولا لمبلاوي ةرفرلرق هلش لم بذعيال مر اروعف نذا

 أدعو بسك

6 

 مم م ري” ه

 29 بيرس يشل لعل انالاو رق
 0 7 وو لج م 3 سَ . ىعاأ وم دس“ » 0 هروتلا ١) رع | نواس اي لا لع مامل نإ ارلوث تلعا» بيلا نم

 ق>عاطإلا قيفالاو لدرس نيدي ملكش ميتا وى| للا نينمولاب مادو 1 الا كل حتر اك 57 9

 117 ٠١+ |ههلعو ري نو تست ًالاورإل نا .نع شاى نع قير صل ابى | نو تقر ملا
 و يلح مودال و عاملاب نؤتونل هوبلافناطيشلا وو رد حرس تولوا ءاججأ 5| لاف برشا تن انكاذبكل اقف ا

 للنت نايرملا ىف يبول شيوركب ىلوارهسلوم شل مكوه هاورقك نزلا نك تا تن ا
 0 ا ا 0-50 . وهل ومر جا ل لاقاذبلاو برغتسل يرجاولاوريغتتق جنب عتنسا|هذ هراؤنا تفلاو
 نا تفل لراوهلا6 هللا ن0 نس نازل وأ مياوصلا ناز كيال ساما اهكة الصلال ب

 ؟ ١ 0 0 1 23 مص 7 ب م7 ل و ويلا هن تقيقحو نيواتلاو ةوسقلاب براقلل عنا رب لن براقتا

 رو هناك ن لن نول وش تدقق ىف بن ريدو مؤدب نمزلا لا مولع لاف جأ ل ار تار اا اماني غلاه لسباق ِ/ 4 ١ او وبولامه لبق نمي : لاا وون لون تووطعم 9 بالو نارقلا ا نبي . 0 رت نحيفازب جالا ف شامر اقسلا لاز نيب _
 رجيج هل جل - | نئلوقحلط سايبلارور نش ابن ارنب شن اى اقرا ةروفصلا ل ال 7

 انك تابنلاب: انو مرعب ضرال كنا نا نيرووزلل نينمؤلل باطختوملَعإم نوضح 0 التقرلئلاو منا ينس ظ
 227 ار د ااا او ك7 1 د ع ١ . "دوم الزل اباوصلا ناشي تنل هلل تسع الفل ن دكت كنب
 رواقكتمكلعل كيغو هانترق لع»ل لل ويالا مكاني رق عونا اهو كبولقب لعفي 5 20 ماوس يش لوا نفت
 دالاج3ز ماواوق نصت نيذلا ادا هلؤمانلا هلق رتل نمَنئلصملنأ لل رو ىلا تس
 مير نر كلج ير م2 مص 5 5 : ند يق ل :[ ا
 دلل يرسم مق هتاااوضركاو نايالاق لصتلا نما عرف داصل ارضنا 5ءاق ىف لق لصتا أ :ذايحلا نع اولس اك زيئرمل | هدباص|ىذلا لجل نيباببسلىا ازا
 ل تل هلل ل با ةئمملااومدق ال عثال كل ذو نيا يف تلزن نزاهلا قف حرز اورثكو
 27 77 ا ذب ا اا ع و 53 0 و أشم السان يبو ايو وعس ربا لاقت ال اونمأى زللنايرلا كلز ىف < همس ع 17 هن ل هن ويل ورع |يروبب فطحو بعلب تاثلد لزفاف ضب زف يع انو لع نيرا

 نيل 0 6 رى 0 ا وافعل ريش ريتلارعب ير للا شار هلش لب نيالا ذي نجا

 ىلع وحن ندع لنلاو قير صتلا نوفلابلا نوفي للا مش كيلوأ هلو باو ج | نت كاس افضل 0
 عيل 7 17 7732233737 3 ىلإ كللاذاو 0 ل / الإ فص

 انتيزا صحو ىلعتل للا نيبابا ون لوا ورهف ننزلا و: مهرو مهرج مدل ممحلا نمنيبذكلا جا ن كالا اشتر يذلاى نينا دلك لورا
 م 2 1 4 عا | صضرالاءايحا ثىراث قر ساوطئضتا دايعإب : ةب لس ىتدسا
 رتامنومكيييرح قد نيت ”نيز وونإل 5 بجلابن للا وبك امنا اوملع] انا مج ركع د 4 رلذلا ا 0 0 30
 هلث محرج 0 ذأ ج0 ا لل ا و رولا لا هلك ككباصر »ف رادلاو دات ملار

 رت >7 يس قالا .١ 7 2 7 0_1 . / , | 0| دي ناسا دم 0 موس 2 ا حج ةماتوه لاضاق 1

 د تول عارزتارا |بيجأرط مزميَع لفك ابل ال ويض اومكلاهبزعا ؟ |لكنلعل او ريياع مزيل ليقاك قف لوالا عال نيلعنلا عرربج عن وطعم
 رق

 00 7 9 ثرا وت 7. 1767 يدينا 7 ةمص . 7 27 ّ اكمل اص ىف نتاكلا الاى الل تمن لاس لرقو اهم لبق اصلا

 تاو رشم والا لع رهن نش بالمورد اؤو مطرب ل انتة.( د لع نسر فاج ا رضفار رز يبت لل كوتا
 2 0و 6 و 7 : محلا 70 17 ثوعل ليث 5 21 هررللان اليد ارقد نعل عاؤلا أد كيرلا نعم اللا ناز نيثسمملا

 ميورورتلا عنبر يف ممل مايل ةويت واين للا ولع ةحلرل حا ءارضق اورو قى ا لاقياع باجؤلا ل ضرئاذو لوقو تا اوضق واقرا

 : ب تأ ال1 12 سكش اننا 6 متل يصل نأ لضاعو ةقدصلا ض رقلاب وإلا ىالريرغتلا ةرق ىلع نيف صم ا كا لوقانع

 ب مول » قلطم ترسل قم وديقم قرص ارب نالرا املا توت ردن  وعسلاولا ةقدصلل نم !ىكةينلاصراغو ضل نط, وكب يطل نق مسعتنا كة رابع نحل ض قل او نسحب مف صول يطوق هرل يع ارنا باول
ىذا اصلا ازبا نيل صفق زرنا نيا ل صو ع فطع ن رعوتي | راق تاو او يضل ابوإرلان ثانالا ل شرار اييلغتا

 | لئروق مازن لاقياعباجزلاض ناو ملوث حلض ل" تاز دسلاوبو 

ميصتنل ىل لرييقترلق حلل ىواسص»» نصاب ضصرقلا ف صوب مسعتلل كسل ديت لوقف نحل فصول و هر ناب باياق ةقدصل ضلي وز لاى ال لع قي شتا رق
 انإإ ند ضل ذو صالفألا نر امتاب ق

 ءلادنس ل ليا د الاى درج قروث هلام نيل اعمال: ضع نصار خىسو مبا بتييوا تييضتتاناضح ضياع نبوي الة رق ىف ةقدصلل نت ليلا عضو سن ريل نم قرص
 هل وق حل رد" لول بضوربضو كاد الصف كك لينا زوق لوالاربضوربطو ىلاثناو لاش نور عضوبيو كي هت نر قلد صلاو الار تبم ولبن رزرجتمبو ناشر تبم كلو اد أ تبمارنمآ يزنار لو حلل

شلاورلوث هلل ىداس ا ةونلا ترم تحترم قرص [نا|لاقيدصم صنت امتسال نارالا رجلا ل كلن ايا راسو ثان امال نفر سول اى وقل د صل عكر
 ا يدم امجد يفوز دنعباري

قدا قلاش ديب فقل اما نابجوؤقيف ءادتم لانا /لبت رقي لاص مارش نيل اهانابغإ لافت ناكل 1 فولع
 سلا يلون ببلاش نيرصلا هعالا ترا | ليونيل وقول ار ع انعروثرلاد وي يادار اعب 

 سا يلا قال

 كلل عتق ميدل ايندلا نسي دلل لاما قلو اول زتضو الرحل ران ارك جزار لئن بغل نر ماا ون ازانه مف لا ال ةءاضايزب اخو اعاإ سرر رد



 حيلأرا ل ل وطلال ئاقا ض لاب ره د إر سفح راما ل وطلاأريا لو ضوعلارلؤدنا ل اقياع باج زسلا ضوعلاو لو ثحلسا , زك» «ىللأا_تاىاار ىرم»» ل نيس 7
 اهئ ص »مل وطلا نبل ضعلا نال 0 . ل 7م 7 انا ةديرع تايم
 ىف الآ رلوقو الوالا تدمو باصوالاو صارم الا نبى عضم ىف الو ءلوق عرار ىف هب |” يمص ورتب اصا اء كيرلا ع ظفوم ىف ضرالاىل لوقو انلاو عرورزلا تافأو بيها نا لي الا يف بدي رعب اصلح
 اشار رتل ا لقورساطو فما ردلاىف جوت لولاو وصلا ىرسفنا ىف ازور طمل علي ازا ىف عمن قيال حار ىا بلو ذل علا ىف لاقي ولو ف حلم كأم »+ حردللايى اتم الا كس لالا عطس ل عزو حردللا ىف ىلا بات
 هش ابدل ايوارلا ا نيرسضمل يلع ما لئور شوري ثيدارخ اع تيس دامي نا عي اما اياوح تاو كاف اق عاوساناليكلل زق قلل يدخن للطب تفل عئواولا فزع تلال ىلا ىلا ةرابعلا يرسم
 ىا بل وفه لام لينك صرف رالل لاجيت وفي ال.اوصو ناو يل ل صاو ذل جنا لك ئاذلو هدقف نعبر لاك الووتفسو هنعا ن كارلا | لعؤر قلق هلث راس هرشللعمب منار
 ا, ىرتتالا فل ىل عت كلام لو ق جن دام » يلع ل بولاق هريدقت ندد ابي اهو بطر رو ضرع ا لادن نرراوث حك + فو دن هرض يتيم نيذلا ك اى اري مشد يعر بلوف حللس ربت نادل اد
 اال ةيا وبلاد سا يابا يحس . سس

 البلل فيا بسنة نلت ستكأوا
 تر م ملوقث تنبع لرجال 7 اكجالاو باللاب لايف ثا ى هل 1٠ ص 3 2 1 7 ليك يب زر مب يكل 79 فنا

 نا اح م نار ريقلا ا ةعسلا ضرعلاوىزنلاب امر حا تاصّوول ضروس لرؤرت اهي عت جو كنز
 00 0 2-2 0 2 : لدي زار ىو و لا 11 للضفلاوذ هللاو ع 31 بيمؤوب يذدأ لضف كلذ لسرو ماب !نيزللتزع أ رى ١(لؤئاو :ف اصا» كل تلبي عر / 7 نأ 0 0 7 7١-177 امر ذا ا ١طماممعمص 10 يي مسا 772 ل
 فورا نزيل اليل كريم! لمعلا لازن بدم اومادعالاب ديو ةتسايسلا, ان قدي قريس مما ىلعتإإ تاركا نذدعلا فل ةيواهقلخغ هارب نأ لبق نم 0 ا يبي مس ل نا ات ا] وتو ءايلاورانلا و ديرما رراضرإلا | رايسلا مترا وللا وعل 1 ١ ١ ماض ه 6 0 7 - أ : ١/> ب 7
 0 ال فلق لاب | حت ليرطب فارقت نقع اوزحت وسالث قات ك1 نبى نأ عي عفا كل نازيلاب علت لزء ل يذ هدادعإبم الاء امس ل ازعارازتابوزلادأ :#١ ا ا ال سيل نثك ما ”ك ثم ا

 را را ريو هك ل نكي فاو در رماد حارا تجر: هنلعكت ثا تازند اشاد س ابك نبا كيب جب اىودو رش ادعاو مداشن لازتاب وإلا مق 1 لأ دك لات او مقل داع دعبل لع كل
 هسواص» رك نا حررطتلا ثورم مل ليتل اا نال اقيا ردن اثود ايعلرع

 ع ان اوت ايشالا» زعبل لز ايا سان مرتب لعن رس وقول
 راسب ام هيلع لد فورم في ضطع ل يو وص نس شن ارغتيو لرد قلاب
 دقو هر صني الوقل بشلل نا كيال و ارش اولئاقيلر يرحل نلزنأ ى
 نام بيثلاب ل وق حلل و شارات لزناد ى) توزح لص ماللا لم

 2777 0 د و يس كرو ” درفت م 7 : 7 2 يل 7

 ]ونيومو كش ليعأ هيلع رجا, ساثلا نوم لج بابن ولن نيزل ا, سا للعب
 نقل نايل>٠1 ديري نكلا طوتس ءو ل صفريمن ومما ناو لعب 2277 777 ص 0 ا توا لا ل

 لذهلا نيا وبلا ذه بولا نمو ةطاوفلا جوبا .ايجلالا هكا هلث . حج . 77275252210 كيل كات[ 0
 - "ع م را 8 2 0177 . هوو يور 2 دو و مل

 9 رين يكادمنما ميلان مقام ب لتاقي ب لش ساري نداعلل نم جوخ يربح نلزنأو عاسقلا, سانا ةوغي
 هير طار اب ارش يلو يلسر لس : و ١ 27-2 يوب ىث مك يا ما هل 1777 2---

 0 اببثالا عيب رالرلذلاب نيلورلنييزإ صخر ويت و ءانتعإلا رواتب هوو ند نأب وصمت نمسانلا موقيل ل عؤوطعم هش ءملع يشن امل هيلو يان
 ءارصا قتو مورلاو برعلاربامجوارباورشبلاع قالا بالا وجاعرن الأ اعبر متي تدك . ؤ ا. يح 1 ط 276725 .

 ل ل لوو سابين لاةاددلا) وعاش اووعيءام نمل احق كسر وربع دهلار“
 0 سرا رس ايا توا دور ةفاةيل وعن ىلا هلة ذوو هل نا نول ندوه نق وار (رلع_ططع,ل بخ ذكالارلو ا إس فتلا كيلر شر اع سو صنعا ةئ ٠ سروأ 0م يسار زا راو اح هر
 انلا بس عافقن الاوان رابارءابى مرضت لير لوكدلعإ "فلا وويزلا (ليجلاوةيروتلا ةحيجلا بيكلاو تن بجلال يَ َفَطَعجِميِإءَح

 م يان بسبار اراض كابررلاىلا بيوش وتد شلا نيد
 لعن كا وقو فا ذلو عقاب نشا اءاذتبا لوف هلقن لام ينل زفت
 داوعرشا 1 9 هضم [نوماول اق اجو ةرانتابسزارن لاو ةتداع

 نوب" | انبتكان نعمل ار لج ا نيل وعشت بام لصق ثتنسالا ننال
 32 يي لوقا و ىعث تب بت نوليو شن !تاضرمءانتبالال اء ايشزلا
 دعو كاف شنا نيبو يف عراب الل نربي ب مزمل وقرام وم
 ةناهيرلاىلابكرتذا وق حلل لا يراهن اماومزتلا ام اقل
 نما نزور لب تلع تلا ل متفل لاو وعس نبا نكران

 انيطق ءانلسري هر !(لع يدق تن نوف حلوربتتو نسل ملزمف ميهاربا ةيرذ اهنا
 00 2 9 يل 22 5 ء”امص مو رمت 2 2

 ىف ةيناهرو» "جرو ةفار كوكمانبنلا بول يندمج 0 ليجرإلا هيت وميرم نباتا
 كل زهران, مولعه انججاو موضنا لبو نه وحب ار عماورصلاذآنلو ةضالضفر

 ىسع ني لباوزككو 22110 ىجاهوعاو وذا ةاضرعناوضر ءاوربا |هولعق "فلات نوكاناز ل وة سولا م وجر |
 ةيارجلا جدع تمل اثلرلعالوسرو شلا تلف اببرلا لير ساون تنزخا نين نم اذان بهباوصاف مةعربتك هيعنب لعن هنحلم نب اولد اللاوو صل يلع
 ركون مواقف ناوالا لول يشنن ىسامل ا, نول هني دعب |. ىلع ل ورا ونصأو كرا نتا( سعب وتم تنل قام نر وتسف ملوي ركو توشرجلا مم هيا
 دلال نانا ثول لاا ورقتااقفل خام ا 0 هطلاوق اوسعاونم نيرا ف :0نوقيف 0 رو - 7 1 0000 ْ
 تن ايلاف ماو لايجار قت سلع تلا هضاب دنيتي ندع (نوشطا رون 200 25 نيبسلار وكلا إل هيرحت نم نيبيصن سدو دمك 1

 201011011110101 11 ا ل ا 7 7 ا ل
 يلع لسمو ىو رز هل نيل ك مررره ماديا كل نيمكملعا ىلع لثة ويجت روف هناو؛ رقي و طارصل لل
 او ناسي مص ادم“ او ةليعملا نعمت ناي وصول مل نيل "ير ذا نعلاو ناش! ردمغ ابمساو ةليقثلا نم فطن نايل ساو: حل نينا ةيزولا

 دا

 ثدب عا ى امني لعاورقساو تين ارمأر ل :
 كلا يعالج عل اونا طور لطدسا لسا زريز
 2| ل عت باتللا / ْ مكن كت انسي ل نإ سا لير ترو

 لبشر نرمرجالاداطعا كاب ىاهأر أىارلو هلل تشل ءالما سلا لاف يلع اضن كابن هرج ار جا لكك سلي انس روب ل ريو رك الو أرب لب مايل نيم رجا لف اسلي انما عرسال نب الان نير

 مع باتا با هديب زل ب انللا لبارلعيلا ذل اذ طلو ربا وضوت وش ااوقتتنلا يمت اذار خلا شم نمضتل ريبلطلا لب حت فذ قلعت الإ نناو ةديارنال كالا ذيب ماشا اخاوريبن امالاو نا ىرتت
 بنَ لع رص الر يكاشل ةرئازالو تودنبق ختم اللا نا ىلا ةراشا لعيب بط ىال وقح لل حرم تو اي: تعاش فرح قو يرن لايف سيل زن حو اذ دشن اديب لظزرإ توبيو شن ا لض نول مدت
 مسن الرو امايخ ناوي ىا نانو قي الحال كلمل لور ضعي رك لبر ابى ائنانتئارلع شفا لاغالا تيلي ”ليفر رمت نالعش | ىلاركةديزمالو ف نبق لعتزداللا نا ليي لامير ف هلي
 نا ىورو بيطخلا مديل هرن' تلزنف ثمن يتؤمل لباتللا لب نفونول ل نيذلادص ةد انقل أذ كرام. طقاضف وجسد ليق رام ار مغ لن لوريم ضاعت لرسالة دغر نيام
 داور قي لد! لاق ث يجر اغلا ين يرطزلاردق ارم اتحلاو نامت اربع ل وقح لك مور يفر ووعسلا ىف لاك تلت لسانك نيت لأ كاكاو
 لب تنشأ كب ظنا ناشط: ايال حل لسا "يم اوان ابدلرما تك سا ادد ا( نا لقص ثيغاتتاوريلاتلا ىف رحبت اكد فالاو باف بياع كلا ى ةدعلا حب 2 1/0 0و تبول دو مهيأ كاوتش« ووسرل كاهن قلد هت اا يت سانرر ترا رونقا



 ١ ري 0010 ل تبيع ينقل قالت د تانك اله ل ثور ا ساوتلا نقدم تاق لس 2 ىلاد فلاث ىر الغ 72 هرع قلاب ىا فولخم اتبعت فرل يول لادا 7 م ص ٠ ظ يه
 01و لم ىزااربب التو الكل ل قجزمل الب توعلا هانم لاب وإرلا سيان زل ءارب] و هْلس نإيب اورو ةدواعتمام اجامل اكلاانبواملاوتباخملاو زال
 اب لاذ مارال "انااا ار اةلقال يؤ راسل الع احا رشبلا تب اي يضشل خب اكو تب نإووأد تس انا ٍْ ا ار ندبلا شح تناكامناى دار ةدابع ا تماسلا نب س اا بي ونا تساصلا نب ادب ل همس ىوبا لال نال ل الاف تساللقلا رح اررقسا لعل او ميل اب اجو ىاريلع
 ظ هب ةقانرلب ضل عمن رقو قالفرلا ادا لئلا س اثلا بحاو ثص اصلا نب ىو - لع طا لصنا لوس اهتازف رتل شا لس !لوستتاناربطك لز نتن ل تمت قوالا
 : 0 ناد اوعاضمبيتاىل : نا تلاقفارافصةيببصأب كادأبإ اقامتي اتدموءاتتانتي /ةوشا لوساي كلذ لقنإ) تلازق د يلع سريره الالارا السلاو ةرلصلا لعل اقث
 ا 0 دزر ا موس لق [ناقيسلا لوس جارت حرج لع تسدوبد لوالا ل وقمالسلاو ةرلصل يلع
 عفررت كو لك تاكو دسا ىلا تل ف !لاراشا للا لوس لاقف الا
 ثا و ١و هلذا ءابحا مها زى فالخرش للضف نراك نرش !» وريفد نايبلا سدو يلكى اكد يرالا تالا »ذيب الس ا يع ليج 7-1 1 34 ا يل و 7 0 ىئالامالل اتعامل كل امسإر

 هلو مرقناكن يرموهرب مز«سيسؤلا ا ذااكيْنم ديطعي هيو اريل | تار را تحال م اع بس كان ااض اقول
 7 -_ 0 اسد ميهازم 2 2 1 0 رشي ا لاشلإا بطلان ا ل 7 ْ هاوس يان ورتعو ناتن تين رم ةلااجلل 5 غوت لْطتلا» ب | مسك فلاو ءاظنا فيت ايلا ل ريت لالا كساعةورتى بد ىرن

 0 هلل رس 24 ا او هزي 8
 اهجوز ىلا, كدجلرت كا لا لوق هلأ عمهم لق وجيكلا محلا 9 فتي سا ولادبو لاوس ألا قريبلا ل ددوعسلا إل هلي
 اهنا جا كلذ نع نار وبلا لاسر قو قر نكح نابل لإق نوادر نولي بوم بهنام 507 38 ل تلا كلاس نق اح َ . اجل تسد تاضرلا نسا ماو ىرخاتتبا ىف ل اقزتال ل غو ةرلاول الامال ا
 هوبات سبة يثور بؤمةقف بجو أهلا نا نما ردع وبلا وهأم قف د 1 ا 1 70 لاقت
 رولن اعمى هاو اواظلا نيبفلاب مارق قوءااظلا قءاتلا تمغدا روزي ماتا 5 مالي فيضوباوء فلا سافر ءارقفلا عاج 000 هع ميييح 0 2 22 7 ا يي دل قعر اوف ريتس/ رش عراصالاب مويا ومو راش ارو عوشالا اوعاض اود عن اراك ةيبصصوادهقنوأه دحلان رق تماصلا نب وأ ذل ىررلي نزله ك مامن زا حابا عر فس 16

 0 ا الرحم 6 دمه او هاي 0 ن مو نك ىناتلاعضوللو 7 دعو مالابالا 0 زل 1214 نازجقال مان ا

 2 ها د ا 7 0 د رفوو 9 دلو” 2 زو كرارلاو ندين ىو يولب لل فم ضادوهعم نموه ىزاكفم .ايحاش طلاو كارلو ا اتا ا 0 دقح# 90و دون ف 00 نيل الانكلب ارامل فس لل انرزف لص اهضمقنا نا مالا لا سماب ةوفلا غنأب هينا نو دوني ةتمفناسن نص ىرو لعين نلادقرا اضاع تاضلا ث طل يأرادتلوااولاقاءضقنإ و رو وب ى اولا 1 يا ب
 نوجاننبو نعاومامل نود بزل ىلا نع اول نت لا ىلا رظمرت 211 را ةراثيلا|ينمووصقنلاو نسال ىف ليو حب ارا نسلا لل ىيوبازحالا ل ا ا ا ل 'ٍ ارق وو عامر : 2 2 ورز عاسو ارب نم عباطصن نيل !”هتعاباو بلو قال ذر وذ 22514 تن نفل و ور فالهقا ١ للم هلت رس بج 7 : 42 : 2 همي 7 0 1 7 0 70 *اايمأ ' ليسم رمش ثأو 9 «ارزملا نبال 01 هاو هون ولا ةسمحلا اول امكن دعمنا ع ا نهنسا بوو حلت قرر 0 رن ا 3 : را اماناثىاإلا نعم ايصف «”ئائئالاب كوالا ةرا ةناقادذ منازع داب نوم لودر قرص لعدم 00 جبت بو . 3 9 -اسماو اسد اوين ثوناو لا ل واني اهلا نال ل ذو وينسب جرف 00 ل | 7 انعاف اي 2 هدو لح ا نيا ماتا ىاكأت : ]وسرور هاروت ةراقكلاذ نى اسامي !لئوسلةلكدايبلا صدم كراد ةوبشل اريل 01277 م م 000 00 اسما عاج مارب عرات رسما ساملا رفيف ىلا دنعو عد ىذا قلى اكإذ دليلا بوق بنمو نيكس لكل يقل للعقاب لع كةار لل تنمى. كاف كارل هك لتي شلع نما تبادل لب لاق نادل ةدسلا 21 ىأ منسي نش تب 2 ”نراويحل 6-0 تلفوو قتمو الفلعج ارتبيلا نال (لوقي نابل كاكو لوسولاوب دادس واذ ًايصلا دل را ايمن كَ 7 هسزلاا,تبلإ مب او هردقال ف وذكر بضأ تبمء ابتدي لون هلط 1 يدم سادسا ا يصق يقر ل 22 ورب نو امبهللا نو . وكل 001 : سا 0 0 0 و
 امل 001 ع بج جبل 5 نوت بك نيداقلا نيزجت راسا نإ نيل لت عض لش

 ا امجد

 1 0 5 لا »ب * : و
 0010 ٠ 2#. مدل هدول 7 0 ىل نا ىلا نال فلات وايل ماو 2 ١ اتلاع 70 الار ال عروقولاق تى داملارسبو ا 1 ىلا 2 داصا» >اراجلل رعت ان[ ءاصرع فلاير 3 ل ْ

 و هدام وقوالب الو هلش مد» هيكتا نكمل 0 ْ 9 0 4 0 0
 ا ل 0 4 0 م اطالع دارا والرب اشوريا "عاف يامل لج رارلع انلادصلا ل اشا | 0 ادام شرا ل .دهسمارف ان الث انتر قال يق! مارطعان رونا تاكتسل و تدخلا يبل ارت الع وس سايت الرقم ف انام [ىرعن إن دمار وقوم
 نبؤلااوار اذار ب نوزهاخيتو مني ايف جانتي ذاك يف ل اوووي ىف تلزت يذلا كسرت ( رك نل ا ىداصدسابدعبال» > 8 ا 1 هيرو هزوةوأ“ ءربإ“ ٠ 0 ٠.0 د 2 9 تا ءاعالف نيئازتللا . هاو وذ هز لبا تاورغلا| لبا ف طك, عريف دلو ع وكي ذر اد نبل ىلع افوطحس كالو وليف و ربت ع عب لاو أ تبم فا نينا (قااشاو كلذ كل تجامالخ نيئانتتلا 0 مل تروم لجل فلخ اب البرو 1-2 قرف ولحرئاادع|نايووريفو راب بوتر ةوجوبا و ناك ىلإ ناو سآلاو سما | قو ى د يذل لحاف ع رجال ماعلا ل ةدهزه كو عرف م دال ىو عموم لك ولحم تا اسدع|نارجوريفو ررلاب بوقت جوجوبا و قاجا ىلإ ياو شكلو ىرك ا[ 000 اف اشم فز كولا 6 0 0 1 ل . موري م 7 رفجولا ارو عاجلا لاوالاك رم: تسلا لا الار نيل اع الاءايغالا ل



 اذاقيرولا هركي اب وا لتغب نوب اينما سموا للقصر ىو انج ةب احصل نر ميرماذا لاك ةعداوم مو يلا لحن نين دوبيلا نيت ناكل اق نايت نب لام نكرتاع ىلا نما رخام دوبل مب لق هس
 و مهددن فلذ اور دوق د ولكم ادار ارسلا يلاوترف يذلا مئات ارث دما متو مب ديفا اووف هلل كم تلف اوبؤ فرط وررلع دا لولا مبا يف طك زك نيل يد
 ممصقل| لاو تنزف لوشن برس !انيزعيالول بلا ىل ىنولوتي خشمك علو ديرب فيل ماسلا لو ريل شنا لسنا لوسيل نووي اولاك د وبيلا نإر نما نكح ا تيرخ #١ 'اكواماذاورلاو لس يداصا"مرزكي
 لع لف تردد ناو بج اب سافلا لاقدر هالار ماظل بجإووب ةواثنو ىجس| و س يعن با لاق دمذلا لبا يك مالسلا در ف ءارلخلا فلتخغ وو مل هعلمي جالا لوزن ضرع هل نرمي ىف
 0 7 0 ل ,رلا ىف لوقا 0 ل ولولا بيع انرنعد
 نموا طخ نا لو دوريلا ل نريتشلا و رجلا بصق سيث د اصلا ربنم لل باطخحا ولي نا يليسكح حطااونمأ نييذلا ابي ملوث هلى د اصا» جرب نسجت دولا بر ىلع امرك ن م ايندلا ىف مب ام اسر لاما اصنل وقد

 ىزلابب ل ريل كاطيلاامببس ويتم ضارع ل ىف للعلا و عييفلاو ى ا هوكد مالا | 0 ا كم د نا 6
 كي ا 44 مداني حاضر ل امل ٌْ 0 5

 ف وسما ضاع 1 ىف ضوإ توم ا دنع تا ئلاووس باس نيس لوفد اعلا هلا نت نم نولعشبأوأ لاما: >لاه2] وسلا تصعم واو نملة“
 الف الل الاساس لوس دل فاو داب ومي 4 0 انتنرانوادغي معد انيوزما ولف 0 ِ 2 0 ب

 مهاويل لق ىراص زب باذ ا دذاالا ثلاثا هدد نانا أتي | متل 2 هلام ىنل ايرإ كوس و27.5 بيرل لقوات قاوسقويإ نينم وم نر ظًانأ موب خرق
 تناكراوسوروبجاو فلاب ورنا يلا بج ذو لا قالا د ناالا خت يدك م تي 2 هر توب سوو و 0 عل بس
 سانل بد قو ب تما نزركا نا عرابم و بونموا بجو ىف ىانقلا بيع رمال ع ميما انبي ديالمإل 0 ََن 1/3 هوتومل وأ كيلعماسلوبل ] وهو نشل

 نوتفازلا ىانتيف نيقشانملا لام ناك ف يز نال مالسالا لدا ناك لذ نايملا| يد 0 و ب يرو ور ج7 مما 6/6 2 هز
 ينل متكلم ل كذا مالم للرد ااا وسم نينا اي ىف نراصملا سف ءارئ وصي دهس يبن ناك نأ ىليرسلهناو
 هش رن سرك مار الك ة رام نيد و معا ىف اثم حاصاف لعرلا نم ايال ىلا ض١ ىزح ١ تينا ياس 1[ 027 اص | فرا) 2 4 73232 0س
 0 ب ثرفلا ميد لال سل ااوقماو ىوقتلاو رأيا منو وسلا تيصعمو نآَو او اياوج :ند الذ مرج 7

 هن تالا هزي ورتنا نمددضو ريك ةنتيتحا ىثو ايارمإ ةدار الرضا 1 5 ا ا 0 2 ا رة 1
 21 ا ع لا ا 2 دنا نه دومو غالب ىوجتلاهتام نورتى
 وماني ممول اكول ظ ا لو هندارا ىلا نبين ضيوم
 ة:|ة ورك نعل تحكزلاوماسولت العون سل سال ىفاوعسو اتت

 7 دايت نلاك ا 1 ل درو يرسل ا

 اريخلا نمأهرغو ةواصل لاا وموال ٌليقاذأو "نجلا يف ككل هذا حسي يتسن سلاما
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 حش مكرماف و,يطرشسا لصونلا سلك ىف نوض انين ازا اجد دانت لاَ
 اارج 20 راشما ع ضرملول للم بيطخ:'انمجبر عت
 ىصبرب وري لاه دابي ىاارثدرلو هللس مدت عيري لوا ذلو طرشل
 ولما نع نرلك اني لامر ناكل يم "ارث الاوحسول ل : ويك اوعضاراورمشلا

 | لوزلارف بلطيا لكي موعلا دوصقم اد آلا هذب تلتفابل ىدؤلاذا تعا ف
 تسرق تاياطلا ىدانيج الادب ارعاس ريتش ل ثديفف راسالادأ ايوويومس ش٠ ااا هي ديبكا
 فذ لصور كارما ب رجلا نيذلاشا عيري ملوت هل ىداص» لقا | اونو نازل عفرنو كل + ىل ةعالجلا يؤ ماونما نيل هادف اف :لامض قة ءاو واو شل

 فونلاءايالا وايندلا لركذلا رسورصنلابرّسفا مهني نا خالل ععس وق رهالل عا حالا . 12 2 21 2 سوس 232 2 00
 لاقل مولطملا رفرلادا 1 هل سلا هنأجلنم مدر لوسرلا هيج راد اونما نبني نرابت نولمعن امي هللاو نجلا تجد دولولا
 فطعو تامرد ثم اووإ نيذلاد لو عر ددا» ميونعل او يروصلا مخ سد ا عا 790 0[ مح .إ 7 ك1 26-١227 | ام رف تمل فاح هب

 تاهل 0 ود متو لل ارم نوقرصتل اونو نورك نلوربطاأو راخ كولو لص لبق دوج ”ليزاباوم قف
 6 و زر لل وساب دمما اوقب كا نرغب يراسل يس تا .أ ةسو لرارملاف ل و | نم وحبا بمد عسل وقلم بت | مو تي تت ا * هلل١٠ ريل م فدا 11 5 2 2 ا 1 717
 ىلا كو رح ١ رابع تل يالا هاو مبلا سانا اهيا. لاق ايار ق نناك تا مغ د نال ” اناا ٠ءاحال | أزراثدت يملا ةيو

 يدل اسوا رك لس ام لا رع |. عل الاد ةليسلا نوبدفل داد عاب تاأقل الالب عتمه | قيتشيؤتفتا
 ىصدعو دس نيرارب اعلا ةدايئ ل دعتادعادا ماعلا ةدايمالساوةرلشلا | 9ك 1 [راَيوَدق رمل ولعل ذا رقفلل تنصح سي نيب اوم نعت نأ نيفيا ى
 رهف وراربلا م ءاسلعلا من ايس الارث ملا موي نضل عسا | رج تلم 70

 املا لانو ىلا بسحا لانس نال لاق دعشما يتب رار دلا ىلا نكد ناايملإ كريت هزل و كلذ ىلع اومود ىا ةلوسرو هدا اوعيضأو عدن 55 اوصف ذاعركب مجد
 ممسكا لشد ملاعب تسال لاقي منا بايىلا سوما ىأ اذا ل انملاقو كلر | | 2-7 22011010 2-007 2250-1 222722 ٠

 شالا لو لهن ادد ل قل لاو < | ىإ مه يحب لعمللا بضع دولا مهام وث نوقذأ نمل مهول وت نينا ىلإ ظنيت م6 نومك
 طارفإلا نكت ووزرققلا عرافشاو للعرض لوي ططمم ال || ذم ىف علك خلا 3 7-2 4 ايو | 5 رو

 را فلو 00 هيلو ار لكن وفإ يو نوب نم لب دعك زو نيدصؤملا نمركترو نوقفانلا
 / ادا دع بر ىنضر ىلع كرو صل دعس جر | بو#ولا لصد بون 2م 7 0 يح ءأس ىلا ” لع

 تارك امون شاد لك ودمرت لي لم | انو اوراس( ليو لمح هلل ذعاغزوذا حا نوم يشنون دؤوب
 ا رار ٠ مء ا 2ءام 0 1-2 017 51 2 87 ني رد 0 ليست نينمؤمل بما نصف حبلاوما ومب فنا غارت سس تمَميوحي ىداعلا نم
 لوسردرضاةءاط سيفا ف يدل كال: ل زل هلش »ننال | لولا وما عى عن ةناماوذ 0 ناب هتان وعبلاوما نمل وموانةميف داك ىاوُثا
 و فوزجمطرشلا باوتننا ىلإ تلذيداشا ا الف نعول 0 هل ىداما» 2 2 1 ص و2 61725.95 72 ا ا 0 27
 سبت مل هلم ىداص» يلع ل يدد فرزم/ل يع مترف شا! نذل || مم يدرك ذا نوني مكره بت ا كيلو ءانجلا نادت هب لع ناي نيش دلو
 لدا 0 0 0 | نمل 2 - : 001 0 2 و ما م
 . دمام ل 0 جاب فاغباد ةلصل تسمو 2 - دونم ؤ موز هل نوفزحياعيرج هامل عب تعب اف ليز لنا مك قدمو ىنسسا نما اي ىلع اجار دعا لاول )هش هذا رنا و ٍ :!نويست 0000 كامل نونموممهمأ ه] نوفزحي 0 - هررامل عرب

 اقرا كالا لبتام بير قوجد ةيليشما نإ سرنا تصلنا يف مالا مدقق ةدصم 0 ا
 دارسا مينا نولقنمو موب انيددايلواووبيلا نوي ذلك يزيلا نحلانملا لاص لابس (تالاو زيروصم از نيا ىلارتملا لو هطلت عرش ذو اك بن ذل انشا ناب شايف طعس دا بانو ملوث هلل لم »فورم ذ او

 اديك دف ناطر غي ورايح بلق لك لبر مويلا يلع لي لاائا ورب عم ةرججىل مل ريع تس تلا وسر امنديطو يلا ىلا هثسدبع ريد ملك يلع وسل وسر سلا يي ناك لانا لب مدا ديك ابا وزن بمس نسوا رسل
 اهلعضترمال عظئاتتسم اني |ابدعا صو لمت مذ ةزويمأ 0 ايراوو ل 0 ليلا لسن ال لاق نبع اقدنا ناكو لج نإ
 نوتفانلا واولوت يذلا لدماب مبا ريبضلاو نيف كاد ىو نيس الو ملا نوبت كاد نيالا سيث كا فذ نين نيتي وتل يلب صلت نيزك مالو صلف نينسوبلا سماوسيل | زم خ ا باطلا نم
 اساس ارا يذلا سم اني مضل وردوبرلا مد ا وق ىلا ادمان مكر لري |سومازب حتا عينان فصارما ثلاتلانيلا مدشتار لما واولوت لمان ر/لاس بن ىفاثلا صل نيف الا ىاووريل ىلا دئاع منو

 | تفءا/ ف لتخت تلانل ىلع و لولوت نيا ىلع اب وعل مايضملا جن نسال عصتتول | قدا ولوت يذلا | داع دوفلجو ل نعل ناؤراونعلازانتيف ىلا يطع نبا لاق نوقفانما مالو ب لذ عمو ناملا نمالو نونو ايياركحم امل
 دع كرون غنى لوقلافرظ لكيت دركد | ب لوعشم دا ىلا يشيل مو كذا مل وق هلم ككل انغ مارين قعملاو ,رالوعنم ل جبرقو ىنشل لول قط لوعفم نإ يطيل انغالا مايدخل وق لسن لمن » شيق



 ةرارياظ ىارشإ ركز ماشاذ لو هلش الا ادزحتتو يلع تلو قس اذا لالا تدذع ندى ا ىل ونسال وق حلسس ىداص» ماقس ا وزاعتس اك افلا واولا بلقب اهتساسايقؤا سايقلا ريف فلوو لسا لم ايام لعشر متسا ملوث هلل
 شا بتلزو همام لذاادعا ىرتال يفاعتر تما قلل ذا وبي نم لج لى كرامم ا لاقد ىبتنم  نووحموا كالا عب ىا نيالا ىف ملوث هلت ىواص» ب ذلوبث اسللاب ركذلا ةروصوس مب حتما د مو لعبال د 2ك
 هاب لشثعرارجبلا نب ةديي با سس ا مآ ايا اكول ملل وق ههلس ىداصو» فوز مست ايل نبل امو ندوب رسسفمل نا |ريلع و ينطق وا رم اخ ىلع تي دو عوتو عرب ل هوقو مورس ب بايياع بيمجاا دلو رشا قدمت
 مريت دم مولر يك نب دبكه اضا لتتم يع ب بعصم عير وخراب ا تسنفنب نعتسرعل سند لوسر مل لاف ىل دال بولا ىف نما عد لو يلع ل ) ىلستلا لوسرل لاق بلا هساددب موي مما مدرك ابا ىصمم/ انا ورييا مال
 نكد لاو ةررابملا ىلا ردب مول مبا اهدنافركيولا لم املك ميءانبادا ملف هلك نبل اهكا» بت نيديلولاو عسر قب ءييمشسمو م هتع | ولأ ديب او ةرمدايوردب موب ةريغل | نب ماشبم نب صاعلا رلازز لش ني
 [دسوتم لو ريل | لستسا لوسيل لاقف ىلدالا تبول ىف ىلا سنا لوسي ا
 ) رس "ججح رست يح م27, دارملوأ ةلشس بيطخاب قرا لزب ك دعس اركب اياب ترض
 ك0 هه ٍ انهم اسر نا ليلا رش
 ر ناودعايكغ ديك هاف ل مكرشلا ىيايعضمن اوردب موي ةريخل انا

 23 ا م نمر سسك لاق ىلا ةرابكسرونب لوق هلم رود: مريع ساكو ةلمبتعلطب نظرشلا بلع ىلونسا ةوجتسإ 0و ويزكلا قرن لاا ينرلاكةرخالا ىف حهفاح| ..| يطا ديالو ةيضمو يقبلن يش ىتر ثسداك ديد زو ١ ا خلل 27 و ص 5) ١ م 1 95 م 5
 َس للا نو 1 امه .رطمشت بحر لايعارتا رطيشلابيزج كيلوأ وذل >مل ساو عاب لمد اى ديو نإ مدد و ترج نبا لاقو رصد نر قلاب سان خيرا لاقد

 و وللا فمي ض2 نايولعملا0 د قكيلوا وسزو هلل نوفل ءبذداحي ىداص» بلك ب اناد مسا بلبثو تاعاطللربتثو ناب ىك ]لا مطاعم مياعاكا الذ زحل يللا ىف بامان 2 نوفل ن2 ١ لا
 01 را ان ار موي سس رب ع ]عيت 7772427 نا ف لذ و رضنلا قب ىلا هرساب تلزث ةروسلا هذب نإ ىور رشح ةروس لوف هلل

 اهدار نومي نجل دز كوق هلل نإ فيسلاوا ةوحاب ليس روان | نيل ع" ىضق 0 ا
 3 5 02 2 2022772 |اسم ل 2 مروا ىف غلا ى م اولاق رب هولي الشلال د يرلع | 4 ريلل
 ىا نينمؤملا ىاوهءاب|نوداحمملا ىو اكَوَإَو هل وسرو هند نمنوقداصي نودي 0 ادعم 0
 نم هدأ 6 0 د وأ 202 ب[ ...| ل رراكداضنالا عرس نعد السلا هيلعرماف عما دنع نايفسأبا فلا كل
 امج م قوأ من امينال افتح انولداقيوموسلاب مانو لصق لب ذلة راشع وأ ماء و :ءامبأ 31 000 1 0006 هيلع 4 رض ليغ م

 جمالا ل ثأاسامك ول .ل 11١ ىأ ا ناف / الللي نا قالا ذل مرد لاف عاش ا وبلط ي«ولك ىف بكر اس انؤم
 ا فتن بياعزوداونالنيزلا كيو ”ةياوص نا ا ل
 ”نعاوضرو تحاطب معسل ىو طارق نن نخر اش نى رج ترجم زم ليو ىلا نإ | ين مو سعاوطت ورسم و يلدا لب | مب الجاد دوبلا رين اونب مرملول
 -- : هك 00 9 نيريخر# نركز ِ ليو 1 رك 7 ا وتل

 ذلإ نوولؤملا مونلا بح إرالا هين نويت اكمأ نوعبتي لدا بزحك لوا ةياوقب 4| اهتاييذلا دبس يد رعت يللا ىلا ريان ها رو
 0 21 طا قرأ نوب رشعو سرر رت رو رشا قرم طم ورا ريض اج مسلوق طع كاريس ىف لمتساد رص ةيصا نور
 قيما امني عبس ليلا نمح لوس ة را نورمشعو ميرا :ينلدرشكا ةروس 700 ير ا
 2 92 4 سا (  ىلإ 5 6 ا ىو لالا يسوم | رتكلاو حارا ماشما ىفا مرح ل وادق | تسيل ىب و تيرم
 كلف يميكَحل (ٍ ير اوقورثكالل بيلهتأمب نايتالا فو اريزعمماللاق هزت ى ا ضد أَو لوا شمال ف وصوم ل د جررخ ب ناعس ولا
 527 00 3 7777715 777 نايلارخ ا ىف مر خ لب والم |هدعب كر ملا بدال ١ لداذاخ عبر ارشكلا نإ لغا

 اسم هيي نيمدويملا نيضنل ونيمه سول لقا نماورك نيل ري يلاوَمعنص 0
 1 ا ا هله تاء ماث ٠ ا يملا قيقكا ىلإ لامدؤ نمت لب الاكيد إو تاعرؤالا ىا ماشا ىلا ملت

 تره 2  يييم سمس هوسستل تسلا
 يكاد وبهطلوةقوتخ ندد رمل اة وون نودؤملا يات ربيضفلا ل

 قرف ريمؤلادجتيلا بطلة بس نودب نسوا لام ةبزع نايل تقل 22 رص هر وتس ضد عر لق لع
 ع هلل” ر م ,ددقم تانعلاكا 177-2 ّ دات وصخ لوك نلااسبدع | نابج د هيف بيل ىو دوعسلا ىلإ ربع
 يرفتلاب نوب رشا نب بوه ديس لتفب قولا معقم :وكيسل بك مرو ىلا اناا رسمنا د قانا مل فلما د مهر
 ملا طووول 0 ل تدق ةدراعجال لا ظل وصوب 97 هدايعاو رهاب ل اف ىر لع اذ ملوث هلش لس يداه ل اقري كلا د دوب ما
 2 يأ وعلم يأ ةراغو بنت نم يرنم نون حتا |ارأول نيل توبي برخا ن« ضيفو 0 د علا

 0 را . 5 تا ماا ما و -_ 222 و تاطم37ر |نلا ىف فز راشس | زم باذعد هرمإ
 رسل نول نطولا نم ورنا بامر عمضف هدا بنل نأ“ هكاصبنالا ركأي اقراتعاو ل

 7/7/0 بانت قتلو ويل نتاج فب لش كوسا لتقل ليتل ١ بطن ب هول هايدس عكا بلو
 درّةمو دار اجسشلا مطق نار مهضانتعا ىف دوهلا0َنْإٍق يفْلا عطقلا ف نذجإلاب 0 1 هزت دن فرك قاوفلو قفل غم ةياتا موقت نوتيلا ب ل نومي ةدطقام هلا جاتو ديوس هلل نإ هلا َقنوءةلولو هاف الش ل الس بيس يركز هلل

 ىل لبا اَكرلو يح ة از نيل نياسمأب معرما مهفَجوأ مف وإ) 5س لكما ركل دابتعالاق رضيت ساو ريحت ا ورنت ومكر محبا وطعتا ىاداصبلالا لوا
 ديرتنا نتاتعرلا وتس طيشنل قلو بسس ءالجما ملوث هلل ىو اصرخ[ ع لع اهب ل تسيل ايشس الا نأ انحف ظ ِ كما

 لخاركىجسمو لشن اب ى اايندملا ىف مزعل ملول لولو لالا حم بطلا نس خرز
 نين اتم مالكرانلا باذعةرخأنإ ىف ماد لو اهلسمل راسا للف نبش
 ظ ماللاباذعلا نم ةرثآلا ىل اجت لما نس اينما ىف اوب نا ىلاق اك تب اعل
 0 00 0 . ليعلن ور لا نيل نس رعطلا// لق حلسع ىواصررس ىلاع لك كرم ثان
 د نورا سنا ف اكواب يرجو لع اع لباف شدا داضلا انتقم واقد كك دع عت طادا دع اسزج اقاوم نومك ونصح ضن نم لذا لكل شوا لك

 ىرمزلا قا زرلاك جررخاو نومي بور ط د رياجو عيطعو عمرك ديك دبي صرخ او سابك ني | حتة ريشمل انني رجرخ | اركرع او عبي امسما علختلا و منييللا علا ىلا ةراشسا ل ملوث لس ريبكال علا هزي تل رق
 لو تمل زف ضال فدانا نك ونبشن اوزبب ير علت ف لكن ذاد ىإ فو زجل لعد ىلار يشيل لا بذيل كر يخ ىا ملوث هلم » لم | ددجا اج و جيربل او وجا دعاء نإ ىرشخلا لاقرب و ةرجأال الكل ث | لاول ةييمل
 نإ كورت ى زل | لا يلع ود ماكق يلا راذكل ديا سبل شو لف سك ال ىلإ ,باولسوتدل سينمملا لج قلظت اس قطب نافازو ل لسد ميله سد لل لاما نداك اكدر و عروترلا ةداقإلا و نما لاومالا نسدوعيلا كل رتل و هلح



 سراي سلم رالي ةمالاداماكاوسيل لسرلا ناب ةيداج لاو تداعف ىلا طلسم نو ملول علسسس كا# ةيدملا نمل لع برق تناكذ مر برا لطم ت اما لب لاتقورطسب ىا تشم مل ق هل
 يدرب وو ل ثسدا والو تام نم لئ» ب ايدا تلبجتى زنا املا لشمو أين قا يسماب لك لو يلعشلا صدطل لوسردي تست ع طتوب ىفوبف لاق ف مل صا رانللا ىلاء ىلإ لحرب ا رشلااوس يلو تاتش متل اريخ |

 رطلس/ أو ةبغلاو لانقلاب هرلصتتمل عشرين ب لاوم) نمرلوسرر ثا للوخام نا شكا لس |حلسيل) و لس ىواص»» فيلكا هدعب شدا لوسر ماقم موتو عروزنلا ىف لييوباب لك رازا عر رخو ةسذلا لبا راشعا د
 حلك وارما» مور قفل مؤ الثألا راض طين و نير ابا نيئايمسضتإر قو ةونهتمذغاداريلع لق ىلا مانغلا معرس راشيل ثميمجعضتير يلا طوف يفر مالاذ مرا دعا بلس طلسيل ناكل ومدي ىل ادى يلع شا

 :/دزز مصل نب كراكو او 0
 نبل بو ناجدولا مج اهاه) تناك يلعن )ا ائيشس انسب اضنالاطعي ل ىرج زل نكد مسج سس

 كرقلإلبا نس ىررقلا ةرايع ا ءازنسلاكملوف هل ان دك <47 ه0 7 10
 و ل دما ل

 عدزو ليو نويكل نرش ب عنو لو هللس لبا» خيو سرع رق ل ريشو 9 2 3 0 72257 ل

 رو نا سدس ل يتكفل رست ىل فلم از لوسط ويلف مل ف عكس سوما" هيؤركل قل: ربو لص لع هلئاو طم شي نم ىلع رس اصلي هلا لو :ةشم يفاوساقزول
 نال سف سيل يو راسا رئاسسو ةيحللا ةرايع و رشا مف سسعيلو ديالا : د ل ا

 لنالادانب مى يتمال نعم نال نم مت لاق ىلا ورينا شحارلذو | .١ ىف لكن نيز سمس اهأر ىلع ”هبزثل اهل جل :بكتينأذلا بألا ذ عمرك 5نمونل | بجونلا ةنصتخي
 لوسرل ايم مجلدا مز" تسل كاع لا يؤب د اظللا لروما نس لمس ىادع و 2 7 0 50
 | وعممرلا) بلطلا اونو رمت يكب د ىلرقلا ى وذل مهد ملسو ريطعر شر لسا | | أم ه اراض نال ارمتنالث و رررجأ ملا نم طع اقءاشيإ ريف لعفي قابلا الص هل رسخ
 دعلاا دل يمبساب ب ل بو نيك اسملا جو ىئانييل دا ةس تربل عج رقدسلا 2 922 ا 1 ف ا ١ هج ل ١ ةضو ا )ممم املا جسم

 ميل شما لصشما لور فلا نم ناكى ذلاف ريل سلا للستلا لوسد ةافد |. فاي وسرلل و اشيا مريق ىمأي هلل بنو هلا ىداووءإفصلاككيت الها نييهلوسر لعملاء اقأ
 نس فرو سيمو ولسا يلع لاق الف ل ط يظرطا ل نياسملا «قفسوف مطقنمل لميس ارئاو نيو سم زبد جأىل ىو خرا سملاو ء|قؤوهومهؤأبا مومرعل نايا مم زى 9 )م , ياك م .: ها 012 6-2 1 ع“ 4 00 لا ا سل د نولاقمإالر وتلا قف ىلاتملل نييدصرملا يدب ابحلا ىلا لو ق ىسساشسلادنغ ف عي | | رس ال 1 ١ اذنع تاء زد مك ا اص ن١ 5 5

 0 ووالي أ يغالي رو عشنا ءطستيرال ادت
 جل نحال او را لد نجد فلة نا درعة قم
 0 ا ل م لل ههاسوسوبف
 000 ا رمل ع يعم ف ييسر ل يمس

 0 ا للا مس ع
 000 لا يوسي وو للا
 فطع ريل لا ل يلا مل لل م لشابة ضف كل تطرأ ير و جس ايضا )اوءار يرعب

 لال درك تار ف ونال ف ل.( لوني ةويس ناو لذ نبوي هقول حالت لاعبو
 هول ليو نايا رصلخاو عملا ليثو را وانت يفلت مكرم نال نا ىلإ نسم | ( نس نو وعي وفا نيل لأ رظنت علا ميج فور تير ني راونما نينار اد قحت ا يانب وأ قلد

 اووموخ | لبشو ناي الو ميسر ملا وعزا ىا زينا رصو اممزإ) مرير اف لوزنلا اطت د جل كا هت و ءاتاود تان م ا مل 2 :
 ع لوو لوالا نريلا فانعملا واثلا سا فاضملا ف ذم نايئالإرادو ةرجلاءاد رحمة لاو مق هنأ فكل( مهماو ا وري ضنا ونب مه م لزها نميتاور نيا هبال

 ارق ب نئايال اوذلاو قع لاا فطن س ىلا ةراهش ريش هوضلا ملل هلل ب مالا م افون طر لفن لاسم دوي وبسس سوس سي. 5
 كارايل بإ وأدق دابا الاد اد 0 ال نم فلو نار »)ل يفرك ميو وكعم نجل :ديدملا نع
 26 ا 8 0 00 0 0 0. 0 لرب | ةةعيترعسبالا نوت ني وعم نوري وب ن0 نو ز لم لهشلهللاو يس انعرلويو تيا دايك دبع اىلاذ اا رسحرل ف علل لمس ماكل رعتخ اذدام أ. [<- 32 522ير+_ 1232322239 50737 1777 رج 7737212-22

 و وس رس | دو أكس لبو مسسقل ان ف نو 1 اموكد يديد ل وباب د ل 5 9 . 0 . 1 0 ]سلة انا سوانا سال | ..يزاولا واد رغلا باور عيزقملا هسقل اروي ىف غتساو دونما أشرس

 لطرعاو ناب سدو قانا نعبد لاسعار ىضرتل ننال | ١.١ يحال 221 ني نياقفأمماوأ تلو لص قا ذوخبهرنش ننال 2مل اا نورني لل ةسفل
 هي ماسإلا لسانعلا فطع زا قاج يذلا ملف لش كايبلا ردد نط" سر 0 مل 7 م77 د 1| 000 ا
 '” مالسس لا 0 000 نصوص ىرش فول! ناعم جم عي وم ىاكوَاَقيآل 0 نوقف لموقع اب كإ ذهب نع

 هزي بكو تس مرر لاق كيرلك ووتول هامل ااو ابى عملا «املو راه 1 0 ا ع حرر ع 3 سا*» ل
 00 ا اوقفان نيذلا ىلارترلا ملوث هلل 0 جماع نيياسمل هل م ةشول نيت هيج ب احلي رشم دبعل رح مزسأب يلج 5: قىفوروساإ ل جيرو

 قاربت ريطتلا نب عماوتفان ىييزلا نينا لاوحإ كرب رعبسا رب ايتا ور اضفاالا» ظ ا« يزثالا تس ٠ك« ليلا عروس اد
 علل اطنخ ثمل اي نيل كلوا كميل سما لسد ل وسر ارا بظل فب احا ذل نإ
 هلسلا كامدورلا يلا ببو عررزطلا نم لاكن يقفل اف بسسنلا ىف ال ىلا يف ملف
 ةجالادريرتسنما ىف لب ىرلاآميورصل واول ساتر هن مر! ى | ةجالاوف لو

 - جا” ردقملا كا عطوملامالارنم تنذص لاق ثمل نادل ل | رلذ قا ' 00 500 ' 100000
 لواسا لاقيايت سارح ورمنلا واب ملوق هلك كا مبورصتم ف اولموقو نوتفانملا عرج لأ /دايد نمار مناف بكذلرمالا ناك ىلا وقرا نمل ول هلسلل كا دصاد قحيحلا نالوا دبقام يادار ىلا تف مل ف هلم

 خس ورلو هلل لا فوز رشلا باوتورورقملا رشا با اوجروكزملاث ىاؤلا !بارع تخت ادرلو هزم ىواصرب لعشا ابكر صن ثم ماي اله طيجو مك صير صعل ا وجر ينحل !ناب باهان مزور سئل لول ف انسب ورقل نشا
 هيفركذتل ىذلا عطصوملا ىف فلو ماللا عم وا ةلطوملا اللاب ايف حرر تلا ةمرال| عاملا ىف بلذ دو دعو ردقنلا ىا متل تسرع لودر لا باول السنن باو ىف تمعق دام ال ةروكزملا لاعفالا تصفر فلذلل يس باوك

 ع

 رك لا# ىوغبلا لاق مورصان مزين اذإ نيروصنم رضنلا ولي صيلال عسا دوبل ا د ملوث عطنم تار ابدالا ناي 7 هالو نورتي لو نرصنم د نزل ىلا تسحب عدن | مل ىف ل وق عطس لتس زل ريل 3 ناو لوقو مو اللا



 منال لوقب لست ل والا ىلا) نولقعيلالب ىلاثلاو نوبي الب لوازا صخار نول موق ماب كلذ لو علسس لمص نوت نلءىا نايسحل يخل اي ى) فالخجى ا فالض موكل امىا نابل فالغ لوق هل
 نائريذلا لشرف هلسس ىداص»» ابكر تألتماو تريكو مول تنشأ ىلا راحو لادا ربط ضرع ليدوبو ةّسمر لقد اعيجو رجل وقب لس ىف اشلا و رطل مدع سس انف تماب مابك لكل يد وج وشن ار نم ميدو دص ىف ةييردشإ 5

 هاك مكرارتع | ثيم قلخلاو مل ةرثا دلا تاكفا درب اورطحو مب ددعو مبددعلاورتغ ا يذلا ةلرانل ل والا ٠ع سدإ ب ضمدتف لكي ف نلاطيطسلا لخك ايبرفلا ناضالل لاقذا لوقو سلالا ناطيشا قيمت ملا ناطيشماخالول هلس ىداصام ةرغألا با ذه ةايندلاى زل لس لكن ل ورسألاو ةيمرنلا مدب مدل ميل عت وهف دك لإ ةفصك ل ذل دالمالا نتا يبحر يشعل نب فص ىا ملوي هردق فدذح اد تمرجت
 عيرلاب قرتد ملف هكس تار تناك ما نا ىلع عئرلا عيتوم ىف ابره ءاربسا حي نو ناكربخ بسسعنلب اهبتدق اعرل و ث حلل. ىدداص:» نم رمل يل تاامد هيف عقدا ىحرللا لم دع لاشلال ن اطيشملاولغإ رول ا 9 مإ نيقفانما
 ناكل اب ةرخ الامال 9الايبرقتا فموي ىي ىلا مويلاب داس م ا مولى | دهن تمدئاي ل و حكم :مدانلا يكن اعل لوق رم و لاكرجتد لا ىف؛ك ب صنلاب ىرق اضياو ناكل ما ذءا لك ايلا خب رب ابيت اعرف ىا تاكمكا
 ١ ان دو هنا باب لك سس ه/هج ال.” انيد نب تكرس سر معبر جس. نو تق نك فريال رفا ل لوما يظل و كو رفو موب ناداني َةْرمَالا اي دلا

0 
 ماين منيل ارمني كرف ممدَتو المومني قالت ةرفتم| | عار يا ذا 1 0 هع 0 حد رو 3 ما ىرتسلال و ' 1 تي 1 مي قاتلا و تايجاولاءادا ىف ىف دالاوأ
 0 7 0 0 و ١ يكف جيتس كير ص ا|نوبلا و رانناو مما ني نرولا نوثريي ال مإ تا رس حابس )و لج اعلا
 لكم اددسداف "درر انو --_ ا 3 5-7277 23 ل نارتإلم ل زنا مث سانلا ابي رف بلر ارك وعسو لمكل ىف بلرول عم او ىا زي نطيل ٍْ 00 لذه و نيقدانمارمبعامم قضي ملثمة زل داوم كيل اصنع |9| |٠ ءلتورلو هلل رودا» ضايرلا ري ذاك ل ولتلا ىوساليج نوعمسو اتسم نإ ا 2 . .اءر وأعمل 06 ا 1 ع 2 917 5 تا او هس ارا ةريغ لتقلا صاينرلاىف نيوقع يه رمال اي واوا نييرتلا لب لهاوتشو بيرق نمزابي رق ..| هانلا باص يملا باذعلاوةنج ا باعسا عيري فلا ناو ارباح ورم

 مب هنمب !بر هللا فانا كنم ربل اقم ايل ءرقلا ناسنإللل اود | ىدرالولاومارذم شا يتخرم عررصتو عضو عتكرل اهب صعد اودموو

 2 0 0 ا ل ا 27277 2 ودمى شاملا طاكلاو رسشو هرماريفامل لاش الا نار تلا يظعتيل ىلاهتشحن
 كذا جدل داتا فمن نأك أمورا يرو ىوغملاو ىوأغلا ىأقْعَن ءاير ىافا ل

 وقلوب مفارق ردنا 219 نررل ني تيفاني 277 2 تان نس يدوس ال 1-7 1 0[ ا ا ا ار نارا 5 0و بان ىذلا ىلا سغل طخ كرار وتوم او مورعماو َةرخآلاوايترلا
 موشن عا سل ندعوك هللا وس نرد وأو 0نوا مع اميرابح هللا ناس وكلا 0 0 0 00 درو س54 22 ١ 0 2 7 11م م 5 م 1 31

 ا م ل ل واط تراور) ١ رت اد 7 سوو 175767 237 ؟ 1 يديألب 35 : 1101 ل ا ا و
 الصم عَس هيب نأسال اكلي هيف لعجو ليج سنو ||نهاتْأرتا 0نوزيافلا نوي بير لادمإ يعاب هدايك ديلا ىارايةزمب تبلت الا ىلع زل

 هم. 7 0 لا مع
 رزياوه نونو نو ملغ للامر ضنر نلللا دلع دو هلا بستن قش ب : 7 ملك ا 0 21

 سالو 7 سارا يرض معد ياارب عسا صر م 2 مة : - نا مهدت ف و ىو فشل 2 ورام او اقم

 ع ىمالإ هلال ىيزأ هاوي كتل نمرلاوه ةيئالعلاورسلا ودا بشلاو سيح ااملع ءوهالإ لإ“ لا كام ا 417 7 هلع
 د.مىملا- .. سال لق كرولا عع ق١ م- ره دهر رم صوم | خا لوس نإ داس نب لش وشك ار 2 اب ف يلع لامع رثك الا رسدا محز نك لو يلع رسل
 رجم زاب لق ٍةصلا روم[ رانا ز مما لا وللا ويلي معرهاطلا سول كِل داتا تاز !تاو شم 0 قرا
 رمادا ىوقلا زار بلا عاب مدا عوتريبغلاىاؤشطاييقزاناذار عك ن وشرق ادبلا ا :ءاا١ ماع شل ازعل م 0 ويت يلع نواصل كو افلا يعبر دا لكو رشح ا ةروس نر تس ايش ارضا رد يجرلا
 يراسل ءياوش بم نوف كب مس ضن كزنولا نجم قيل يحرك دارا. لعق اخ 0 و سل 0

 5 00000 هد 92ج ور وع ب نرجس يمول !, | تح رمللاف ترجإ ىا ةارلا نامتمإب ني ولارماامث لزن نالت ءاكارسك نحل تؤم قديس اج ةيلول ا نوعسنلاو”عستلا نسل 7من لروما مدل زربئشنملا تع خم اضاع مسوي 0 4 1 222 - 1 را ا و
 كال ين لمدنيتمملا ةروس اوم نوت ميزحلازيزعلاوهو ضن أوَتومسلاذأ معسل( | ةاراطيعم لا عب متع تسنب مونلكم ا ىبد ةأرملا يتسم د نحتسب ىو لما
 ل ا 22329323233 درر 2772 مك 00 كعاورح ال ملوث هلم ل ىواصا» ىلا دبع ء ميءاربا ةرلاو فون ب مولا ديك

 2 5 00 ١ 7 : 35 . 2277 مس امش | ناثمإ 4 ./ نى ١و رصاد ل ىف لاوس إل نت وأ زيا كرلفك ود ورعاورسلانلرلا نعندحل نيل هئاديشرةيا يشع. اوس رددوا نسق شن سر

 مايو كيب دوم أينزنحسوزووركيلا ةّرسا نإ ا هوز وب موبل ارصقرنرلإ ولصق هلأ ٠ راسو لوو دال ةيشلاب نيم رالدادع ا رافكلا ناكانا تلق
 دوراسأو: نزيك شما لمهلاو الدال نؤه سنع هلأمل كابا تكحيلا لبى ني بطأحبتلا يلة حلم رايس 5 ْ .0 هت | | ةاضالط ار غاللو ثومرلار ومالا ىلا ةيشلاب قارصلاو ةالا وم ا ربت نع ازوك

 ملا 0 5 اءاطلا و 207 هاه ثم ل -

 نقود يف بط احر نع لبقو كاب هلىلاهتهللامهلعاب سرا نمت عملا لموتلا| 0 2 1 1 0 07 0 7 كل وا 9 ّ . "وادع ف نكد اذ روستو رب ورم مدع لكل ول دعو لوك داز ل ىودع ءلوقب
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 ل ب تو را "ا روجتي ناقلاورهاسلا نندىا حلا نمو ءاد ولا لكى |نلا لعب املس كاك ب طاع بلل نار ءاظنلاب يش ةدوملاب ميما يي يلي 3 را 8 2 م5021 | لاول عا لو ملال سانا ار ىخ 5
 و0ل/ ءيب : ا 00 00 00 عاب هد ب رمل إل 1

 و لبيس جار 7[ تسرزراب ةنمأ حرأ لحال ىأ | هنمكت (لدتقلا بايسالا صاب تو دب انا عونمراذللا حب جرب الا ةروملا كارت أنبل م
 تا قرداجيإلاد 2 هس م 0 نعل فلل ىانم نابجالبا 0 هلا ل م وا !

 علسللاو سا ذايعلاىراصنلا بح رو زوجي عا لي ض جلب نول يانور اظلاو ىطابلإ
 وم ار ميل نو ثيل ءارلوأ وه نخالة ىا هلبقا يلع دطرشلا باوجو قاضرم عيب || هل ١ 0377 هه "ا 0 : ومعص 3

 دوم اي ماع ناني ءايتوز ع لدتا 27- رثل وورق فو زوبر وعفا نول ملو لسلك« بعل فاضضالا نا ىلإ يني كيداذلى ارو

 ل0 كمال رداع يا حلول دج تناك ضان لونا كي دباس نار تاك ضيا نر ارشل | نم فرح مو رينج كر وو عرش جل يل عبو ورينا و عزت جدول يخ  ىروراتخحا فو ند“ ةورباىا نام كر وو ملوث هك ىداصإ» مريبس ةدوم ايرلوث ىل ءابلا و فور نوصل ل وعض ىلا تل زياش 0 الو
 اهسار ورق ن مس انئلااوزهافدادقلاايطعرببلا ث عبق ةررعا تناكورعم بانل ىذلا نا ملسر ا نمل وف هلل!" ككل ىلا بهل ام بتكى ا بانك ادورتساذ لق علمك كاس مبيع و ليلا ذيل راكو دب ىلا فاول
 ا لقررلع ا لصون للاقف يطا صوم لضم يزل بإ يس ان لا بطاع ري اذاف يطيح ى ىلا ذباب در هيف بس اهرزم ل باو ووزيسان لوقب نسكب لاترسا مالساب ملوق هلل “و, ل يع
 .ارتلاتلعفابو رق اب هومكراذورعمربلا حئبتصا) نا مب, بسنتلا نالت اذا تببعا وأب زاوماد ااه ردكت ارق رج املا ساحم ساكنا نا ملو يرق اصلع تنك اشم لوس ا ىلعز جا لاف بط اعإ
 مر لوا داالا اة ذاب اوت قست فلا نايل مرق كتيؤفدقف ً ولعل لاتف رب ل لع ملط ليدي وادي دشمنا لاف فنك ب زصا سا لوسي ورع ل اقف قدص ةريلعشا كسى !لاقفاعا الو
 اني لأب عرلصولا ناريغ قف با وب قودب اص عقبال مشا اذ هرعب مضت لو رسدااضر لجل مع طور نم مجرخ رك لاوما ددايلوا ميدل ىاا وذل ع اذ سالاعطرشلا يشمل لاو مدد الث ى ا ل وث لتحل |



 هلا #/م#
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 اناو ىلكى ناين الام الاو ءافخالا نارتس دقو لراس ل ركب تا قسما ومو ملك ناو أ قمل
 قرم | لقد اكئياور لل بطاح طخ اذ وما لع ورز لفن رل ل وق سل كوب ىف وصولا ىلا فصلا تفاطا ريفو اب اوصو

0 00 
 ناار اهب لت اريدصا ىامجو يف: يتم ايلا
 هل لعافناول ف علك كورماع نبالي شت هارون ىدسا لوعتلا انبلإ ل

 مق باذملا تلو هلع داص م ءالسا نزلا ل دالوا لو رءاعر | سس : ادع ةالاومو ”رارخا لق
 اللول ناي! ىفو روعسلاولا هادا هزلاو م اإل خا مدع نيب فانتس آد علا مون ل وق كي ووعسلاوبا +
 هلع رمايشلا مويه تو كدالوا لع فك ويك عم ايقلا مي دل 4 هدحب ام قلع ىلاخلاو

 روس

 10ص م1: لص ونلابدر إس واكتفي قلتو بج نو
 ءانعأو بمكب اورفظي قبر طسو ال صتللؤءاوسلاو يفلان طأطخ"لليميَسلا

 نور اوه وذكف مهلا بسلا وسلا ملال بدلا لعقار يريم
 ةرخألا) باذعلازمرب لا متم مبا نيزلا نوكرشلا 05و لو مكب ادع
 رافكلا لعب ىفرهو ةزيلل فن نوكتفدييووييلعأفلا لوعضلانبلابل وق
 22 نحت ةقزيعضولا ف أكل تالق نريصب نومك ام هتاوداتلا ف
 ئرب عمجاو رئار] هوم ايد] نينمؤلل نهتم اوالعفوالوق هب ىف

 اضخيلاو ةوازعلا كنب نيب ليوم نركن البن هَل أ نو د نو ليكن قيوم ضرر
 وعسل بنا مهر لوف ل ةرحوون اياونمؤ قحاواو ةيناثل لل ادياوربتزمبلا قيقحتباٌيأ
 نيكو لقدر اذكلااورفختستز ارك ىف ةيومأتل كل سيلفا ل نهنشتسم أ
 ..ئثتسم لع او, فرأةختسالاراغ هل كاسيال ةنانعوبب ىلا تي وياوثو هب اعز ناو

 هدأغغتساو ايش هللا نيكل كال هزم لق. يف ىسأبأع نها ثييحز«نأكن أو .نمدارلل تي
 نرتروملد ار قير 21 ةءادؤ كن طش هن هل نيبتي نلف
 ىلتمناونظيفانيلع قبال لاونج ةدلا همت للرقم
 ةلداهنصةغا عل دوي زيرعلا تمكن امازون ىزلوقعمس هنن و ااونتغيف حل
 2 ديس ايري ةداع ار ركن عل تشان ناكن م نسح ةوسأ ملقم مقاوجرغساررك نك

 نورمان لاو نأب 177 فاعلا باونلا نول يفاخي ىلا ميا
 ابو مكب لع نا هللا عت عاط لهال ةنيوحأا هقلخ
 سف لقو كلذ طرا ارلوا كلا وا صيفا مال ل مبكر هج نإدقوتكىأمتم ءعلط كم
 قافلة جت فل روبل عبو مر ظفرعب
 ايدل اوضَقوطِيقي نيل نكلارتس ل ديمون راي نم 0مل
 نير نكست نيل دأعلا 0 ني حرمل ايجاد ايرهال(بةانهفو للاى
 لاتشا لرب مشو حاس لع وداع وره لجو رار و ني اوجرتساو نزلا قو
 حس

 اناهخ ةراق لاق 27 مل اتعلابمالا كرتو مهر اول ار نعم السلا لوا ىف ناكاؤي د يرن نبا لاق مكولتاقي مو

 بالا يروي افطسولاو ,اوسلاو ساطعسو (لضتلا ل ,اوسلاو يلو لس ترادم»» نورس ا« ل وسر حمل
 م ارد نيتوملاو لو يطشدا لصشما لوسي نرخ لك ينل

 خت نم » اهلطميوببسنع فلو زكو لكلا لوب ىل ىئي اين اق بط ازا طنركل أدبالا عي نور اجلا ةداعاب ىتلارب حرص
 : و حلل لو شا ةعاط لجل 0 لاعت شل عاطل 4طلاىواص» باول يلطت ءاشلا نافل هرلضن ىلع

 بيم لوقو ةوارعلا ل د اهتمت ىلا ةراشا لل ل ايزل لبو تلك ذك علاق ميوتدجد ثيح نيش /

 ةلدالو الآ اعرالا فت مدع نايبل تانيتمؤلا علا موي قو

 نب اء تعو يلع ف قوي عمايقلا موي اع

 بلا ثاىيشلا وت لعاؤلا و لو *. لبصفتلا ضي رشتلاو اىل ىف الثلا نم

 رازللا لجل اط ل اعتو د 0
 9 لاى يطا وق يعاب صق انو ةروسل لوا يل
 كل ىو اص»راغللا ىلاو نمو بط ا يوت يك وا يءادتق الار رهت ما ملا
 كاملا ىب ةورقلاو ةورصلاكة وسألا» ةوسألا بغار اق لصد 2
 ىسالاو اباض ن ادار اس ل او ابك ن او ان اور عابتا ىف يلع ناضالا نولي قل
 لاتبال بان ل اولاكذ ا مل و حل يود” مب تافلا عابتا دقيت نوما
 اابسملو ةوارملاب مو زر ابق سا مع اصو زور |مهو قلو 1 ورع يي ذلاد كارما نل
 تنم ةوسا نم تسر ل حلل ىداصس نيسسؤملا فعضو ب ةدخ ع م
 لاى فاىف ةوسا يف ركل مش اكن ةوسالا عاتي ل وقملا نال لسلو عراسو سلال
 مالسل طهر اذؤتسا ناذ مما ةوسا نم شتم # هلل ىداص ءازكل الا رلاوقاو
 م قطن ارا باعصا نمد نيل بت رقولا رش القع ماج ناك او اكل ما

 يعول او ور ولاونحرب و سمس ال بسك ب دارلاذاالسصامب ىسأوب نإ يغشسمام سيليكل .:
 ووعسلاولا م هيج حلاو رس |ناف وتب نمو ىل متلو ق نمل أيس ار دع ضار لا ىلع
 دارا اند نعمل نيرو ىضرلا نعم ويف ف لحس انذلوبف سا ب قلل وف هلط
 نمل و يلع ف وطخ سا هلع يبق لوق هر افذتس لايق تاليبال دا نك, وق نأ
 روث د هرم اظ ثيحنناكن او لوقو دلع ى زلال اناا حم اوهو ممدارا ثسج
 مرنم باطلا نسم اك اذب اباقخالد ابان ل بلل مادو ظفدلا نيرون اننا ىلا
 ولو كي اهمال تسب ان تن ردطلا مسلك ت لابد لك ا ةتروصىل اوس باوك
 تايلور نوال داو يف ب ىساني الدى قتنسلا لعد يطرب ىداتيف
 ةيف رب ى ايامك رب اب صاغ شاقح ديرا لب داري لطانمو م ائدلا هررع أظ بدرب
 ل هزادجو اهرشرلع ردو يبا رافغشسالا لو وفى وددافختسإلا) تاي زار
 "اك نبطي وا فعلا نجار لع بئس يلى مورف لو هداز د ريف ب ى انيال

 عشا كرا ختسالا لاقل الدو ىعسو ىف سيار | لاوكاو بس نرغنسا لاق :

 لاق لعلب لاق التيفرب ىع ابيل و لل الوتس ال بيور لقلوك عروص ا
 مالو سا لوقم امن نسكن نكت م اد بديلا ةدارعو لإ نم
 ْ راس الار روم نايبلا عرور ىلا. هديولو لاوحا عير انشا "اراد نم

 ليضع ثوب كالو لاهي لو رإكا لاسخرمسفن ىف وب ىذلا هديقالرافختسا
 لامن نست و ّقالطالا لعميد ادق يرما نيعنإ تلد مو يلع شد الس
 5 امم ريبة! اومجف كرلا اهم هونت لوسرلا تاو
 تكلذ ناب لا ةروس ايد اينما يشيع نر تري ن تلقت هلع
 ل انرجا قت انت! عرورجلا انتم نم :رلعاف ىلع الا لاق ذب ف يس انيامن لوقل
 "و ةدهوم نكالا ىرال كي ارم ارافغتسا ناكام د ؟دارب ىو ذال ملا هلع دل الكر
 انليكا كسا ادا كر اورل و, عل نبل م ثم مترشل و دع عارل يت ا هإبا

 ناسا لوقللل وعورق سا هاو اقد تار هلك 34 اراد سانحرو
 اكباويبلا ىف اك بل احا دعااذب و لا نك وتب يلعانيراولاقو عالم ام انااولاق عسل | ء رص ووجد

 انا ومد ارايشتسالا لبث بل صتنولا كيلاو اندئا تيلاو : ول تايلع ايررصنو 43 رافت مود نير
 ادهررقدءأرافللا نينو ريت نأ العلا حتت مءاصو اريحا ووقي ناب نول ش

 نيدنوملا للا نيرعا نوكي لب ميرا تلات لمت نم ىدوكيل ناز وكر و سا | ارا نم
 انييارلوقو ميددعو متورع ةرث ”وبمالد ةوادعلار بلا وربنا هلساولوقر اسمي

 انبولذ نم اًرهكال ب اذعجر فيلا اني ١ تايلط اولإق ساما |. نفك أي
 دعس, اعد نا الندا هرتف لوا ان لوو هداز»أ ةرثألا ل |!بيلاو

 ميل لضرب م الد ا 0

 0 بش ءاراعدلا هس وس يونج يسب امال وام رج الو 0
 افرع امل لاو نا كم اوني زري ططريرطلس الو ريلخل ل سد هيك وفللا علم مكر يظظن الى

 ل ل هب
 لاتض لد ملوث هلك لك ساب ءاليخو نك نع اراض ابيار ف يفحم انباونتغش
 ىلع نطل لاخلا لدب ناف ى اربلا عما ف حرصو رم اظناو م اكرم ضل عب ىا
 لافرق فوم طشلا باوجو مارب ايرادتقتالا نع ضدي ساما لوتس سر
 ني ولااور ايما 7 انعام

 نارنج ا الورك نائزوارم ايد اتسسمق يا نانياةرابرو لاعت قتدند ادن ىرايار نيد نانمو هدر كك انال يق م لرد 0
 لاول تلزن ٍ امال و علل حرورر» تسمن لعوب

 ' او عمزلا تكن يزلاراللا داوم دباس لا زوج لأ ن اب ل ثراعلا لبو تعا. اش ىلا م

 ل والان لاقولورا لك ب بجاو لمعالي طقفدالو/ ض كالا الرول امل وك

 لس نينو منش اغلا ساكورا ني ىالاصم الو لطول اس ماع ىلا يلا نال ةرههلللو لانك
 الق كس سيلا نىلاتشسما لدي مكتوب نا هلل ىداص»

 :: ىد اص , مايلا ل كص افا نطعن يلا اطسقلا فمعخ وكلا وما نما طسقر يو طدت س ار اطك الاب ه

 و5 7 زرع تراسو

 ل 0 اهيل مل نيرزل



 اوس كسا نو |ريشلاب نيتي ١ تب انم ب قلعت ربت ب ل ل ةلس
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 27 ابو دس لالا و ابجاورولا ور نوبي ل والا لع مودرالا
 د د هليوم بجو ةيسسمافلا رفا وللا معجب
 مس كاع إإ و عمتك ررثكو طم نال سا تكرادملا مف د كدا 1 ّْ

 م اش نماربب ك تي الف هام ةرث الة أر ما ل تنم اكن م عير لقب سابع نب ىلا
 عسا طرشبابب الما حلتتل ملوث حللس ٠س نما يمص علق نيءادلا ف الق نال
 قولا دال وقد لاوتدل ا دعب ناك فا ةريلا ىف مالس لا |يعبكيال ناو جو بقماش
 4 اكل نبرارير| عطل لوقو تو زبلا تمترا من (لسورو لانا روصو ا

 لج ةورلا اا اري الندم تناكاذ اري ةدعلا ىف مالسالل جيرتال ناوي و طرا
 ةىلااضطقنا وج و حبق ور شب ىارورش اهب لو همكم لوب قزفلا رج هبا
 مدد ىاؤلا طرشي لوق شن تساهل ورم ة.ىلا ىو حبقلل بربس هالم الاف
 هققعر نسل حررت ةدملا ءافد لب مالسالل تمجتر ناث ةدملا ءافو ىلا درلا مادر
 أسر ذاءاد ةدرلا دربك يتلا يغ احا واس لوي لا ىف ىف اشلا مامالا بج ماد
 نرادلفالتظإؤ د نعابإو | هعبوا رولا لبث تعج ءاوس اقلط قعبالا ل حنت الف
 ملف قس رفد ىداص# ٍةآارو اظوو الة زجاسملا لع رع الو ىصعلا عطتي
 اهلنييدب احم ار اللا ىلاههرم سس لسم ا نم بم: نائل اكن ورسفم ا لاسم مارا
 !ررسافللا لااددر ةرجارم استسإ اكل ءدصأ امازا نيل اقيد ربماو [اؤلل

 انتءاج ؤرفنال تديرا نك الا ذعر منلداحلا كيال عد افهصن لذ ناد

 | نونرثكاف ةدعاو هسلرل ٍ الش ىداص» أ, مجاب ن وزينايال ةرجابم عاسوبنم
 طبات فالق » صدد ةأرلا ىبانبب تو رلاو نونسرفكا ءاورا نا ؤدحاذ هسا

 احا اعنا ليي ريس قدرت ملوق لل ” فاشلا ن ذم ىلا ةراشا
 هتكرازللا سر تبصاؤد اكلم لبو جراج لابرسف اكن حي وقحلالانغلاوف ىلا
 لسلو دصاوردا ىلا لوثر ملز لد كل يق املا تن اكد مي فلو ديلا ىو
 فلو ل م نيكل مايل لالا ورمل ءادا نم هو سا بشك تراب
 أهلا عرزطلاب مولا صتخم عر اوزنالا لكراذنألا توق لف عبس اراذللا ةبجان وبل
 وف انلط لبر اؤللالظ ب جاو نيد ل دبمووفس ينم لبث ابنم جيف
 مل وقو | وغلا اي مولاو لوقل قيارازربف حاسم تسد اج نير اني ىاراكللا ابيالا ل
 ئاراذررف مخل نماجو ءل ةديرل اروع ءانيا هسا نونو انيالا نمو سا نينولاو
 ةلع لقريش ملا اب ترا لق د هجاوززا تبي ذ قيلااوتاف لوقل
 راطعو ةدانق نادر اذكر انلاوس الدان للاوسمب قيمر لق ازا تر املوقا
 ابر لك ارتطام لباب
 ظل للوسد عرف امل لك حب ىف تسل زن يالا نيو نورتو | لموسم دما لبا نمسا

 ةأرل ات الهال! طوقط لوب هامل و حلل ىداص» لاجرلا يابس نم
 ايلكرابيدي ني هترفلاو اتريلاي لك مى دلووب اجو لل وتقر ول ولا طق
 هلئزلااهصرند نب ديلا نييك مو ذلاابنطب نالاب زلارج و يرق صتئدلاملولا نع

 اكزلاراتبلاب دزرلا سمن ىلا مداشادلوب ىارس جلل كرار ب نيل ني

 الج ووللا ىلا بشتف ةارما طقسشتسلولا وإما ل 2م دقتلانرلا نواتياو نكيديإ ني
 ولا لمي لرتلص عيري ديق ما ورحم ىل ل وق هلع ٠ نايببا دف حرص
 هلم لم قلاز/!جيبصحمف شا لوس ا ضف وأو لق منك ةعاط ريال نا ىلط اهدي
 اجيت املا تشمت يملا ف جولا ٌسمورلوق و سوم اهقلا ىف الر طقه سارعشلا جو رملو ل
 سولفو سل روم حو ةرحملارو ال تسمح "لج بيرط باي نما شمت امر قلع |

 ,رطلو رشد مشو رش سمي سوم اهلا ىف و نرسم ارش وم حاصلا ىف 9
 مشَناه تملاق ننس وساد حراصي د مل جلل ,» نم اوضخ عطف رص
 امئالا طبق ءارشلا لع تسمو يلع ثدر لصر شل! لوس خا املا و افعل ا ىف
 ا لع رشا لمح ثلا لوس فلك مايو لجو رع شل
 راس طش ناك ببسوأ نيريدي او هي دي نمد ءاسنلا جراب لو يلع شما لم |
 ا ىفاوفلتم اوريبلا ىف هدوعسلا ىلإ ف لثمو بيطككا ى
 م السلا يلع داى ددد هل ايسبلا رود ىف و ب وأ نبيدي | و هدي نيو نوت ابي

 فت طبذخاي ووربلا ناب طرسللا طفلا ىرطق بل ندي | 9 دي نو نس
 رف الس » تايبسجالا ىديا اسمن ايقوترخالا ترطلاب نا ديخاي و نع
 ,انمكلا ةالاوم نى هنلاوب ورب | يتق لشي ةروسلا تسلا وذم [نيذلا اسي
 زرنا مكمل وث هلم ىداص» ردصلا لكسر جا دل لاقتي» ةغ السبملا نمازي

 نكالر اهلا ضو ن امسسبلا

 راب قلعت مئسارعب لقد راهب قلختما تانملانلاصراؤنلا نملوق لوا نتوقف تمانمؤم ى
 راكبا نارتمالا بسبستوالو يصح تاس, لب نب وفط سس األ نبوخذ ل ف لس حر انصر اج

 مو يلعشدا لونا ناكني سينا سابع نبا عرج زنا نبا جررخلا نزف سو يلع ثنا ىلسيوذلا ن
 نعل لكم لوسرورشل ا بحالات اجاب بيو ز نمارارف الوانم ىل ابر قشمب ياجام ارب ل اي ةمرلع نو لوسرور شن اردالا تمجرخ ارشد ابو حرورن ضن
 مرمي امنلاو لاهرلاورلم و لب سا نا ىف تالغ لك يزيد ابد نو اجا

 ارلتإ لو هك
 تازاكلااولظدتال ا هرف اك انز نتي

 "ري كاوا ية لشعر ةينل ةيلم فصل ةروسانل#« و

 انمي وطعيل ياسا ار ايخ ب دورا نولص ري او ال ديس وار قف نما ان قنا وجو يلا لو ببس ملا بة رسفنلاراشا
 هسا اهيل ارثم دارا ىل سو“ اهعلا ىل [ريقلا عفو هومر وبلا نا ىلا ةداشا نير ودقملا هسا ممل وق هلسلم :«دوعسلا ىلإ ى لمدد وبلا لسا و ةيدرغالا سمرا نسم تدل م ببوطترب 1 .:

 ف تب لدي ونمو اول لوقوروبقنلاىل كد مولع اهلا واوسمي فل |مهك ولا الو عطل لولا

 هس مزن اجه ندلا لكل و تارجاهبلدا :
 الق لس ىداص» ناقتمالاب ل ل

 هدر ايرشنابو لضرا نأ راب ذكر تدجر إم ابر ايف ؟ يلع د! لونا تر اها زا ة املا تمث اكل انت نر
 ..هرمجا وز ليملاور نإ ىف اوضلتخا ذر اولا اوطعر هسارل

 تيد لع ناك ا» لجانم بليت ل نا ىلع ىو ريال ندد ىلع ترم حصا ناو ارافهلا ىلا نيو عترتالف لوي اخو |سفلا ور كارا

 لس

 2مم

 ا ذا اونما نبأ, نومه تايلو أول وني مو ءايلوررهو نذقنى نيزلا نم
 درا ينمؤمل ل ءانمعاجنرعر الع يي ذجلا) عمل صلار يزف زجل نهتم كول

 لاورلا قش ءافكلا نهجاوزالأّض خال مالممالا) ةبخالا نرخ نينا فلكر اً
 نواره ننظر وملعب م نوفل ل مولا نإ نكن يل سلا“
 اوطعا ىلوش لاو نبل نوي هالو لس نف 1زادكأ لإ نهود وفور
 هوم د] هطرب نموت يلع لوول هنو اوععنءن وجازان وكلا
 هنأ ؟فلسل مطلوب ومدن يفشل لير شتا روشتالو هون
 حازم ملع مقر وبلط وذا ردي كح ص نه داري مطقل تاتا شملاب تأ حلل
 الذ نومها مرقتا رك ازال لافي ةراغكل نم نيجيدزتر مه ارتالا ةروصف

 ونزل ةرحا او دلدزا نب 105 نار 0
 لودي نيرا لذ ةدخووتوزعف مقا داتا باه نلاب نمو مهم
 قو تنومه فقل هلاوتاورادكلا هه« نكحبيلع متناول لع ةهنغلا نم“
 مولا الراجل دولار ككل اذه عفيرامت نينمُؤلاواذكلا,انيال نم هيادرم ا رونمؤمل الت

 كننأ عم راما
 فسم
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 و

0 
 مايل ليز اورد نبيل فر يونا ترعب ل نقعد
 كاتو نبني برن ممر ثةغلادراعلا فون أيحا نبق ا تانبلا داون
 أملج كليا اد قس هتعضوأ ذامالزاو ىقيقتارلولا :فصب ف صود جانا( هنيسنيطوقلمللوب

 رجلا قشورعشلا زجل ةزتو تحلرنلا كرت كتل :عاطوؤفاوأروه ينو م 21و
 هللا زنا نينمةرسلو فا صيد: لوقلاب كلذ طه نيش جولان
 ىاؤرنج موسي شدو ل هعمل بح موو وسلا وسما نبيل ماي مروع
 بطن فنون ألون ار كال صرب ملع مكين ا 6و هدا نعل يحل يا عم ماو نم
 ”اوريصيأرواونمأونأكو :رعلا نممرعأة ومب ضّرعنؤل زل راخ نسي بقلاوا يبل ١

 20060 يبلغنا ر ودام ئو ديزل ههزنى نضال فاَيو ومما فمع
 20 ا ايهاب علم عسا ميج ا سل يح ع ويس تيوس مص - مع ام يباح:

 ريل دوبل متبل وث هلل ىداص ء رافللا جتروت بمب وضغلاب ولا ىليذ تسل زف م

 لك مبدع اتم ىلع ف ولعحم ليلا نور يصاب لوقو تيوملالباونم ولنا تناك لا سسا ميد اقل ]



 رويطسا نا ىور نولعفتالا نول مَن أولم (انيذلاابيا ب ملوث هلع

 ب موكل او صخب اىضاو ىنبلا ررخ لف انتم
 مثداخصلار اجاب صري ا لعبا عونا ىضتب سارع نبا ل

 نمل

 ظ هدو“ 0ك مت
 لهما داكن وهقسألام يس لطف نووفتماونمأ نيل ايت هعنص ىف رميح هكلم ىف | و: .٠ ىأ تدل دل ح7 1227 نوضاجرض دووم ص

 .| نيل ةرييووصنب تويم نإ نول هن مرب؟لعافاولوفتن اوني ممظعر | مس ا ما 2 سانايا 1 5 30 .هدص : ا
 5 تباتضجلا ةضجؤ زوون جر 2 نفصل لاكوَص هيبس نوب
 قو «وبزكو كل نكرسيلو يصخأ سرد هناوأ قو هذول دوق يذق ىو لاق ذلك
 .ازيابوتلارعاول موال مي لولا لاس قا 15 يوم ويطل
 يزاول فل موق اكن يجل هلو لذالا ىفه قا ءنفولع نبل عابره
 لوس قب | فم ف ل نيد هنالموقاي لقيمل ليرارم] يقين ناسا ]داو مدع

 لاق لمح مسارب صني وسر [مسدو يرو نمل فري نبأ مل لصمدي
 تي الهوا تايالعلاو تالاِييبلايرافكل ادم مرعى عندا
 ةبسنب بنولإيالا لكوراق ارم ظ رضا ظ ارحلال نمو نيبح ايم هب لأجل ىارحأس
 5َنيولظ مول مللادرةلسل لإ ئريو طري هنأي اف ضو يلادلولو كيرلا
 اىبلاار مبهر هنيهابوسن هاروت ابيزعفالاو ةلقم نابؤصنما سيل نوبي فأكل
 قٍنْلاوم كلذ نورججلا الواو ةأضلاب اف فور كريم هه زاو ةنابكورعش ورع در

 0 2- نبدا لبي لوس لِي
 ناعم 3171/2 نيرا فيش صور يدعوا لهاوسم نيرا اما

 قولا ومار هذ ليسو نونا هاوس دولار ناجل ادع ومورتن لل اقؤمعناوأا
 نا ىاردقماوش بيوع ولهفازوكلراخ هنان نوما 21 ن1 ية قل
#111 
 نازمؤملا شل وسب 3 نس منكر ااذوفلا كلذ ةماقا
 كا انكنوراومل نكمل ذارضلابةاق فو منيدل امارس نمر(
 ىيمنووينيزلاراصإلا نموا دنا لإ قرا نمناراوحلل مرت ىلا ةيلعلاىلا

 مما نمل وادهو وسعر ؤرصا نويراوحلاو هللا راصنا نت نؤايراوحلا لاكمللا صن ىلا تتم
 ايئوضيب يشل زورو نارأ صقاون كل يقو ص اذل ارضا يبلاوهوروحلا نم لبس شكا ونأكووب
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 ءابجال زن ملف انسغتاو انلاوماريث انل نبل ىلاعت دشن! ىلا ل ارعالا بسح ا انرطولاول اند
 حررم ماس | لوسر باى حال د ياا هر لوزن بمس ابا بلطي موق لس هريكو روعسلاو بلا م ةيآلا ذيب تا كور يجثدع ا موي ا ورفف انعسو ريف نكرؤشل ل انق انقل سلب يشل تل | تندد لبا باو ملح

 ماب نول هقياولاك دس انلا ىف تلزن لور لاو فيو! عرفك عيدا البد مل يو آلا ذب ىسلر فدعا موياو تا نعسو يف ننال تقاتل لاول قردب لبا مد دارا
 انسب نودوارب راونسا لصلادداصنا حلات ف اكماكتتساو ضعبلإ انبلا شعل اتا يلا وضم مل ف علم ىداص»م مقيقن لطم ذلاورباظلا بمر تيمشل ذي .ذا رب

 ايام تانكي زازا ماخسردداشي ينص برب ان فاس صرع ناين بضإل لقد سرد دل يسيل لورا

 وريطر ثلا لص ثلا لوسي ىفامترشلاربغا ال ةياور ىف و سل: زفاوم
 انبحرخر تشن انو مكن نا ب احصاو

 صر رارصلا قو حور ءاؤلا لوقوليو نريصر ! كلي فرجرد نايا مدق
 زيزراو تلت راوتساو اينب صوص ناينبار ريت ود ندين اجرك ب د ندرك راوتسار
 ضرع ءازبلا لست صراف ضع اصعب قوطرل ف خلم ماب سر مج وتفرأ
 ورغم ةروعلل هرسسملدب ل تمسي و روأ د ااولاق مل ف 0ك ف9او ساكنا
 كزلاكاوككالاونم نسل! اسي اي لاحت لرقرنك لذ مدفن كاذب هوبي هدر ل
 شالا لاقيامع باوجارب مع ىف نين الا رمل أ لشلس ىداص» يالا ى رص
 م ا اد كانا باو لسع السل بند نا افك ونيك
 صومنشب الو يدي ال ل زالا ف هرفلر ثلا نسم اياو ارف اكأب ون لرالا ل نك
 رح ضلا نللاع»أ ان صم لوف لسكس ىداص» السور وط شاع و هرفللا
 ضدي سمو لوق !ذكهرابتعالاا بي احلا ىف لل ىلاومو لسيدي والاد ا لوس ىف
 ن ويلا ب لص ذلا بلاي ارك و لايم اودشلا بكتب نإ م صتلا قيد حلاو
 نيب ناكد ىدعب نم لأي مل ف هامش عر» نيم ماضون ىذلا لسلام
 ميلك قس اجار ضن نالارك د تلو ريا ل ضر لس نول الشو ارتست نيثو عرل وم

 عاوصالا ف اهلو) عيت وس ةردع يف لبمالا ق ماسلا و ةلصما لع جن انيس مدقببم السلا
 تس طراق افلا رايطعو راك قشىلا لس ركل بسلطان واب ندوب ليما نمش جلال
 يئزولا ىلا لولا ليال اغلا دب ندقيلنكا عرو دوب طيلقرافناد دب اللا لع وع
 سب ىلإ لس سدقلا حرور طيلظر لا ماو طلاب شع س مانلا احصل فرك خو
 دى لاو سلفي كلة دعب 1ث كك تسلل رك. وم و راييشمالا خصر كو رام و

 انو ابلاعراوصالا ىل لذ اياب اشو نوثم ول ناك ذاق تورو نا لبق ازرب 7
 م "و مل]ةديد ماعلا لبا ديف وز اذاف ماع جسرا تتئلطلا ناو طياكرافلا مكر اى لارا نورتي طن نقيا لوا كار
 رق اننايير اريك مالك ن اف اذرب لبا ةدعبر أ اهجلامو نيرلاوربلاو يك ىلع

 ةسالدب ولو راس ا حا حرور اجا ذا نحكم لاظ افسحالاو لوبق ل عل ةردتنال 7

 قم ناب برصنل و حي م ليلا ىف ماب سفن اقل م ةةدب مكرم
 نمر يفارل قدي رع ماللا و رسل ف لش | ىرشخمر لا لاق ارك عفط ا نو دي .ي لص اذ
 هسا ليزعتلل مالا ليثو دن اشاللا ديكاج 9 لاب ١ل ل دي زاك ابا سيان ةدارالا حم
 اورجتوويفطيلو ررسصلا ةوق ىف ناو يري يوبدسو ليلا نك اومؤطيلر | فالا كو ديرب

 راهطالاو رعت ةراعتسا شارون هسا ءآعرشملو ةللط تل« اطالا مهنا
0 

 00 مقود اذكو يروي يف لرقم قرت حا يو تلا ةرولو هل فلا خلا نار ذل ميم نير لهيعة
 ميفيل سمكا نيم نى اهب حا لانا ىمكتد ارتج ىف عزل اى اطيق ياي ةر عما
 هةر ا و ابا سفطيل

 دور ور ايضلا نخب م رباه نالعتساو د انملا ف نرش دام الا وب ءاسملل ا
 تافط لل ايف ليكمل ىف ل منسم نطالا ناوجو جو نمد( الاور اًمطالا قر فيو
 نيري نآرقلا نا ام دعا لبر اق انما رون ىو جرامسلا تدم لاقيالو جرارسلا
 مند ديري م السلا زنا ل اثلاري ز نياو سابع نبا لات ل وقلاب ريب ذلتو لاطبلا
 اقف رجارالإب كال نو يرمي سك يلع ر شدا لسجن ثلاثا سس دسلا لاق م لكنا
 نبا رلاق مرن و ميكراكن بابل اطبا ىو ير لئالد هرشما ين نا عب ارا باعشن
 ل اليكم د بو ذب ارولرافطاو ارا نب ورطم,ل شم دا سم اذا

 مسرد ”فاضالاب ةءارقىف ملوث للس_خررب ىدكن ا ١ كح نك لاطيادارا نم
 "2 وو هلل كراد» ضَ رو صفت لع ةأرَو ىرور وعسل اولا ل [ضا الب هروأ
 ثلا لوسيل ةباحتلا لق يالا هدب لو و بس م رك ا لب ونس نيل اهيا
 زو نوعي نناهع ىف تملئ ليو هي انلمشلا ىلا بح لامعالا هسا اأو
 هرموو تريفتخاو تعبير د لون تةلطكىل تن ذا علصنا لوس لاقي
 -ضاسدالو اجد تنسمرر را ملسشا لوس ل اعف ادب لسيما ماناالو ركل
 . !ىلا بح ا تاراجتلا سا ملكا نارشا ىاي تووو ناكل اقف مالسالا ىف
 ننس ولا نسم سدا نا ىلا عت وقلة را دارجلا زسبسسا د تسل ف اور اف
 هل جشم اعأرقديءضتلاو فيفا يو ىداص»» عل اوماو

 ران هلكت بيطخ» لا فينك نونلا ىولسب نوق ابملاو بك ادي دشتتو
 وين ظ /عيمملاو ايو لمح ا ثويلوا لما نم ةراخجب لل ار و ولو ىنا تل ردبعوم ئرلا هس

 مل هلش لءارنمآ عمي ال ا ولا هلع كا ملخا لب نسا ماللا ةلزنم ل زييدقو ردم نول: وع خلا ىلإ ير يخ ار وك علل دوعسل وبا
 | لع وطي دقللااذب هدهقمل عفا وعفس ىرخ او ىلا ىلا اعلا بد حس اشلار اا هسا منكي د

 علف لم الر عن نعبايخالادعب اينرلا سنن كرابخا وهف (سينرلا ل ل درلاو ثسلا باو وجو لبق نيث ا مهم
 ئيراوما نروكو برب ليسملا لب يقتسا لا وركذ اد ب اهصال يبل وق ب ررغملاو ار ًاصنا نينملا نول شمل ا نإ ىتفسشت يالا ن الص ارب لاوس باول !ا نريد اشا يلع لارلا لوقو شلار اضفنا سس بك ذ لن ل اوك نال
 فرادم ا ىف حرص امك فار اصن ا نوي راك ناكل لاو يمنا فوكس وحلا لكل ومراد ثلا ىلا ىداصنا نيكل وبا راصنا وأمن هرجاطل بباوجي) لص امو رطل اراصناا نم با جنم زرخاملا فل اداصنا
 ىراصنا ىف ”داضالا نا نكس الا نيذلار اصنالا سدسا مل ف لس تم قس” افالم مب لق وريد قتل ماو فرغ | يتلص حر ىبو ةيردصم امنيا انا نيامج لاق نيك دتراصنا كدي ى كاكملو هلك مورد
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 ؛ د اص نس مه او ات لالا لك ب ايلا اًسنروكأ اذب ما نيداصت ارنا يت, لو لل كاب اهرب بسم انلرخأ ىلا ما ىف نير اشسملادعا دف اضا



 كرز انين ل تلا قو ع اذ شدا ننال سلا هذ قرف ثدالطمق قو[ دكر ال سابع نبا نكد د اخ ىلا ةفناط صنعا نيت ريف سانلا قرت اء اهسلا ىلا وسع رار ريد قت ]د دك ط تم ةفئاط تن آن لو
 /» لس ىواص» ةيالاونمآ نيزلاان دياف ىلاعتلوق كلف كرف اكلا لع شمول هقرغلا ت اماما ريشا ثعب قف نايف اكلا نات لا تربط اولققاف سانلا نم فناط قرف لك تاو نونو متو وفر و لوس ضيع
 طال سر نب مص ةرج ال مال سلا لع ىبتب نم | نم هب سرك و لاق ماريا نك عاملا ىودو اان دي انع ل اهترلو كلذد رو اللا ىلع زمول ةقوؤلا تررظف ا شا ثمحإ تقزللاتب "و هسا ناشن اطلا تلت اف
 - داىا ةدئاز م لئاف مل ث لكس لام م نوفختسالدادع) نذ ايدل كايف او ملون ف كرب انت بسن ١ نررماطظرلوك ل زلا نمي اوفاكأب دعب ا و راص سا نرم الئ رمبماف ل يف كح لود ذا( سدللع سرا كلع
 هاوس اند بقه س و دقلاركؤ و ثداوحا تافص نمسا ب قيم الار وق حلل ىداص»» فلذلك وذوي نا نييك خس نا ىلا ةراشاريفف او غالا نم ارض د و دصتتم ال ل أهن مهو لعل لطرالا ل امد تاو نان عرس عملا و
 ظ آ نيزاالق كلزلو املا سا نمألا يف مل وق لس ىداصوب لولد اكس خن عاري

 قه نس نتا 2 كح 1

 مك ا

 م

 حمانب نيالا ل هراضغق ف اكو سنا نيل وسر ل اصدق لوقدص لع وزن
 مل انكي ىداص س بلا فسيطا فريح بلا نيل شت قلقا ف الى لوس نا
 52 22 0 سي هذييشولو ىلا تل اايئالا بسك يعن نالايما ناك اوبل ايما سما 06

 هع القال ةد بما ؤ سونا نؤا طلخا لس ال ا
 ناب قش قوبل ةين سد ةعمجملا ةروش نيراحإنيأوصةرفاول أ ليي راتب دنس, رتل برصئارضا 0 ا ا ل

 كيد يعاين ل قودردتا قطر رالف نيو"
 ابرعلا نيل تحبى وه عنصو عطل يكسر هي قيليالاع وزن رسولا 0 ظ

 ترو نافل تاء اال سولو هرم وراك يال سل نحلا ف ل
 ىاذ زيا مساوةليقثل نمةففختن مادخل: هيفا, ملون ملاوي لش نمإ | لض ةقباسا فلوق هلل يداص ادام سدو لوعكا وتس بينا
 ممل لوجو لصا ىلع ايلف كلذ لعد ميدعب نو هيرو ميكر عل لو

 نيدوجومل وا نيمو َنْرساَو نيب نيرمِلاَصْول نيج لقلب نياك
 ىف يفاكحيلع أسلوب ءلاملضفلاو رسلان مثرجر تو نيالا نم
 وسنالا عينت اون غي تحير فارع نيوعاسوةئلاط تون ف وشيملاةيأدعل ل ضف
 ينو رض كلذ معنصو كلو حلا )علا وهو هيلي نمديخزرت لكن ال مقل ملل رجا
 لمعلا فترات نير لتس بتل اضف وذ ةفلو هعم كك نائف اَدَيَنم

 ادا لمجال ةياونم ول ماسو ةئادص هنعن نم فبل وأي
 مع ديلا هون ير صلا وزميل َلَمم سياج عافت مدع يف ارتكى ا

 رب ىلا نيل ن لطب ر تل فعلا نيا ذذتعا حرداشلا نما ذب لا ن
0 

 ماب سكر يخ ان 0 ان ةطساول 0 اهيضطت م
 رسخل نم كر راس سكر نورا نيثب الادب ناو نحب اعلا لعرض راف

 0 ا
 راصتقالاو لاق لف ى لارا فمع نتن رايب ىف لب كيال الب يسن ةيلضف !ننأيب
 نرلطغسبا اوال يما مي ىلا متعب نم جية ماع تلاسد كوك ايب ق ف ارم
 هك انيال ندتمالا ىف ثمحبلا» نايبلا حرور ىفو لا نا ىلوا هريذكل شف ل»
 : 0 ا |ظ ” فأل قلختم لو الشم قوطنلا شر اع لف رلسول ول مومغصالر/ذلاب صيت اف مالم لايلع دور

 5نيراصلا 0 نيل مْوقل اى تأ هللاو لثملا انهريرقت فوز خم 00 10 0
 23 الار 1 ا 27701273 015 2 75 1 6 أ 6
 0 مَع 0 0 ا 3 418 ودا أرد ريف للاعلاو لاح لك ل لك لو ةلل ىداص, لانللا جو لايك لل
 ةراؤدص | وملاك كود نو 2 اننا مهمع -ٍ ع 1 تيلااميااي لقرل# لحم نيلاكم سجايا ف فيرعتلا نال ةفصو 2

 ل ا ا 1 5 7 ١ 1 نبق 5 3

 ىلولاو هل ألوانا كعن ىف مةرص نا ىلا يف ديف لول نا ىلكناطرشلا هينميقاعت 2 ل
 ال ىلا 22222727 27 عا د. | عطس ئلامافاروبب ناك مالا نبا ف لضديال ءااوعد ١و هو ابحإو مّسلار انباع
 مزلتسلاوزلارمهذك ويقرأ تملأ ميا نبأ ةزونم ]و ةوضزد بلا هو نيمو ةرخلارتوب ظ ليا راو ل ا آلا كاتم 71
 ةلشازءافلاو يك صرورِفْىِرْلا سوما نإ لق نيفال حني ممل هللا ووككنكلا 0 لم "م . 721225 7 2.7 2 ا ص 2 كا ٠ 3 |0701 ام لاقيا لاو بذللا و لابلاو لوكا وعلا ءثّشم لا سوم اكل | ىلو حدر
 مخ ث خاص 25 و .. تما ه1 ١ ١ 7 آذان ت2 س ابلاغ ت الار يلا هه ال3 | الا هرارق ىي كارارلا هب نماسلا ن نا

 مابزاب ثنو حسام ةينالولاورسل دال يم ولعل نو بلم ع ورمل لاو شميل وقبل للباب ادي رنتي لو هل
 هللا 7 17 ييرظك ]و هاذالاءار سلا ادس دارا هاج ولاد قااوضماَذاوعْساوَةَمَج موو فعِسْنمَولَصا)ىدوا اومن

 كح أ 53 دن ة١ل ذك فحاول اكرم 0 اى اى سا ذارصاو نؤوسل ناكف هاوسرادن لو يلع تلا لسنا لوس درى ف نك
 قزرلااوبلطا ىااْوكَبباَو ةحار ما ضرما فاو ةواَصأ تضف 0 هس نار 0 لذ هر قعا ورا ميس و - 0 5 2 7 ا

00 
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 هوأعفأ فراخ الوا ني اتلابرمافرخأ احاا ارز ىل ز انه ا تدع ابو س انلاززكاو نايع ناك كس
 1 مو ايناف نزولا ناري لع طع ذا قحاولبق اوعصاذافراروزلا كن قلا هراد لخأ
 1 افلا دسم ينس ورع شا لصلوقل تتولابكذ دعا فلاي
 نا الا ه روز لا نك ةببيشسى لا نبا هاور دان نع لوزلا نازالا ور يعم ان ىدعب نم
 نايس ليو راقبلاوب لاسم رمال عب نرسل وق هلم تام ىكاشلا دنع يلاشلا
 وانك بعكن ب ىل و و وعسر | نككو نوحستاب وت امالف قولصلا تميق اذان يب“ فيسدص ىف نع ىلا حيد ال ةعرسب ىشسأا نمو لا سيمو ىلارع الاو ىلا بج عسل نمو رلا نا قع اوضمم اف لو هلل كوب اذالر شنو
 ل لغز ر نحل سلبا نال ومب اهني اندنع حسا حجل فلا ذ حب ا9فمأو كئيت» وو ع مري ءابك نيب لل اق دهتع اوكا سا مل ل 0 لسلسا بلا« مادا لك سلا سيو لل قسما ارنا لات ادب اهب نكو شارك د قلو وضم ان
 ربا لجرلا ناسا وو اقرلاو ومرللاو تاع انصلا و خي | مرت دالإب ىد ون اذار اطع كو صبقلا موي يتمم :رليالاو هلل اق تس اكن نإ بج اسل ا د عر فسد ”كرصلاو جرلاو حراكئلاادع ار يشي ةيللاملا لاق دع ترد افلم زالالو
 زالاو اردتم ل رعشملو علل لجو زرلااورلطا سا مل ف علب كم لاو ناد نعد |رشلاو ئيلا يظر اكن نبا كالا سون نمركدلاب ب !صتئاش ا والو نكل ذياب كيرمانادارا ف رادملا ىفو نازرلادبع لع داود ةياتكلاوأ
 د بل م للم د أيكو 5 انجروضتن أل ارئثد بلطي سل اتم شما لضم اوت او ىل احتل وق ىف اع فرم ىلا نكرم رج نبا نير او قذر سلا لل وريف و لصرو 0



 ل داس او اهشالاإ 1 2بأنإ اعلق ل نة بس ناي ف عرو شما ىنلا ناكملو
 1ال وشم قس حار 1 رار دن اشكل نهاري ممل و جلس لاو ارجا ناك ماشنا نم

 5 ل رثارات دج مط الر وجرت 0 رد ساب با نفيد ناو, قودوح نبل اعّياور ىلوروحسن ا
 لاق فتات | يدا دع 7 0 اياب التين دابا صدا ناي لعن سد دذادوإا ىددديعلا ل ال يطاق م
 سزلاو» ايااوطغن ل ا لاس ظرف يل لس نيلعاوقيو سانا نر تؤملاب اثم قانا يد ناك اج »و تفرط نم دو نا
 توقو لف نيريعلاكطيطتل زم دكا لي لسالللوال ردا نالها ةلضلاو ودول شن لاية مارح دز ناو نإ بلل: رين شلا تيد و لإ 22000
 وىلوإ معنا ازذانواب ف طحن اضيلاو بيغثلا لد بولطماوب ةراجتلا نالورللا نوداطقف جلا ىلا عبار ابيل يمض نا ىلا راش زا ةراهتلا كسل وف ه2 ل ةلصار دبا ميلا تلد تازنو اا

 : ل ارضفنا ناوبلوااربلا اهنا راجت |راذا هريدقلة كرا اداىلتأ عوووفأنلل مي هيراعنبس رو

 ورضا لي فرضت واب ىطحلا نالوزفأ د انا بام

 1 "يل 5 2 2 زيا ب | 2

 اانا ويهكرشلا قط د نب هطرلوقد لايعلا هل اعلا ر وصور شلاوب تكا 5 0 ص ل دوبل نو وم 2160 ةراقوا اوصل ٍِ

 وأ 1 ا . رمال ا وب داولاكملوق 72 7/6 وقوم زال لعوب اولا وقفنا ك اجا ذم 9 9 ا طوس

 منار ابا اردأر ري لعرو بن اعافراضنالاب نانمد نرتب اه آلا ليس نهال وا دوزللاوما نحزن ف رف (ااو نك املا غلاف

 5 ملم عسل لير آر ندي اذ عمد نس اوطفنم م | وقل عيكس د! لوقت + منيب دع سرا

 روتانا س لزيضسا ديصمم لل ةراشا هن ان! لكلام اك

 2 كالو للقتس لإ سلام قرب نايثلا لكن اد نادرا, سلسل 1 َر ريخ هللاونةراججا وو ! هم

 ماروس ا هزب لوزن ببسوريجل وبدأ اياز

 نش ا شناوانءوجو الا ار نصا ىل نسر شايع ل ان اناثس

 ا 711 اسلاؤد اب /ل يع قذلىزلا مالكا ا 2021 10

0 

0 0 
 رار بدك در دارا. ساو بطغ طه دنلا نكن وزوفتم نواز كالا رو وذ ن2 5رط نق نإ قس نإ عمر لا وف لاقل نذو قتلا - :

 اوفو هاداعو ءاصعن كي زرلا عقل أ شحم كرخشلاو ودمتم 2 نفل رع قل ناريطر جل محلا نم سال ماو ىلع لبطل قوزع مرق
 37 ران اضالكلاقن) ثوم ايل لري لوران درت

 داصإ/ هب رب رس ع الا ]و -0 ىواصر»ي كك ارازلو عراكالاب 2 4 نم اونم|نيزلريَح باول نب 0

 تاو صاد لإ نورنا علل ثعاو تت 20 اا ذر | ةيآةرتك ىرحا يلو نوقفانلا روس لادن هيياقزر نم وأ اا نانا
 م م

 هريس نبدا رج املا نم اسرصا ناطور لاو املا هلع سانا مكونا ١امذ 6 مر نحل قفل 722 ا 700 222 4 ل حل 1 0 71
 0 0 !ن]ماعي ند هللاو ةلوعرا كار ىلدي هلو 0و 8

 : 0 0 رك لدتا عه حاط وس ىا كلذ 0 200196 مف دابا
 قس يم اهو لدا ارق لسعل | دعت از اسفل زالاايبم 100 جم

 و ا هز 2 د نال نوع - ركل ف وذ قداح عطل يو 3 رس هب رف ل هس

 ني تضر بورا عيرشلاورلو# لش ىداصر» ةروساتلزذ امم لات 0
 0 0 0 ا . ردو ورل للوسرا ك تارت

 ينلامالااناوزكؤسوولاالاطاترلوأ حلل اضع ماما يوفر 50ر0 موكله: كا 0
 0 ننال نر مور اها لالا فن نيويولف ذل وا دس

 مال كو ا از كلا رد دفن زيرذ ابادة الور روعانسي نير نعم وأ اواي م لقاذإو ناه 30
 وداقخ او لنك يا ةدابسلا الرب 2727 0 ل و 4

 روتنسا ا رم قابل ودام نيوز ثا 000 41 5 01 2و 11 اة لم ولازم نوال قم نيس 0 لبالصإن ايار مرسم 0 ا مم و 0 كم االسم و وه رول: زاوفطع ع
 نانا يسم فلاب دنس بخ امو جلل ىداص» م وطار
 لاف مارب الام | رمرانما كسا ورسم ابن اراورغ اهم اب
 ناب ناو لقكا ناقل ل ةدسل براد نايا
 0 7 عفش يحاك ممم ادابو *”الا ناظم ماهر ارادصوا فقس

 كانالا نم ةلامل) تامر وث كل كر 0
 ّ 2006 0 و هلو شد اتياانلإ
 57 رووح ةراضو رعاسعل 19 كي رو ربلل ناك
 4 0 0 د 10 3

 "او عت ريل زن نب نوبل وشمل نؤم دعب ةراضد رس قو
 0 لسن وطيب اذ 0 1 |

 ملل اب اسك ا بيس نوبسكو بكر ا

 9 هر قتال نن ماضل وفن نير امه ناسف مولى ونا ىلديل
 قزارلاوبف قزرلاي ضيا تول نبأ حور نلوق ترا وصف قب 0 نيل

 قالا ةوزغ ناجي نوم ند وفعال ناقتتلل ٌنِلو مثراعو نيرجأبملا
 ةبلهلاةَّرِعلا هزل هني و نينمؤلاهباونعتم) يجف اون جرم ةييهملا لإ
212111 1101111 77777 0 
 ش راهي كاذ 6 نوملثلال نقف اكل و نينمومللو هلوسرإ

 ق1 و5 إو ندب نت, سلا تاولصلا و اركي 0100106
 م. فا ىاياياينت قب 117 5 اعنا

 ل 00 52 0 ندرك شفط عا رطل إل لمار نول امج افي لنوم ازرامد شيراز لوب الزي نا نتجؤكا سبراي سس
 عولصتساإ 21 )و نم عصر ازا قضفلا ف نمل اهل افلا مت سريارشلا كامل هلل دان هس يقرير تان للا مخ زك وقد نكاسإ نطنلل صا
 ةدارالا نع ايسافريملا بنا ناكأذا نكرم عرش ناشر ابو ال افننتسمال لوبيا ىنتسما مدع كس ةر اس نرمالا فاسو نانا روزفكلا هس يلب
 0 10 0 رولا لان ةاسئاو عاف ل"الفن م مالسلاو ةولصل ريع نر افغشسما نإهسرتالا ل صنم
 اىملو للم نيلاكروبر يسلاو ثيداعالا بتل غب ةروبشسدنضفلا ووك | اظف حا تزد كوت ةدزك ادن | ماسلا لاقد نحس | انزل ن يطل نب ةو نع سكي و حلل
 | 20101 )و ءاطع نعرزسملا نبا يرذاو 0 ا 5 لل" بيطن مس لي







 ور 1 سا بلك كب 0 و 9201/2١ 0 محمر لري ملامم+ |
 لوالاكلكووردفف فدزكوريخأ ترم طر اللاو لوف حس ىف و عرراشلا هردق اك ثو هن أ تبسم[ نك الاورمأ وف لو ا ف

 خيم انيراو تاوزغللا نيف 12000111 ترفل ندلاو 5مم 14 انما ىرم ةيدهح اقلك
 امس ل ناسا ورلوق لس لماء ل والا بان اكأ يسبب رع إن نسال هل لع ىوطحم نعيم فلو عجب للوق,م اهب و ميل ن طع |[ وارتبمل نيل سولف ال وادص اجو نان ندع رلوغب
 ةسوتسوا تاقذطمن كر وسلس نما ونا نك وسسوا تاهطسأو أ ام نوالرتوربد نلشناو ل امنا رج نعنع او نام دتبم نبل اوارتبم للاكل تالوازرل و" (2لم ير وصلا لتس وسبل
 منا ملوث لكل دوعسل رول |! ممكرتلا ىضدوعس با لوق نم وشمل وب لذ نع وزن ى از طوع عبار | نرضفاب نصل اماوز نوضي هر ن فوت نيالا لاقل قمري قو نم اوذ ا نبنع

 طعإلو اش نيل اوف نسال ارت دعت لوقم ايي نا فيل نار وعسم نبا نم ىف اشلاووو ادولاواورالو قو رف تلطرق سو هيلع ثلا لش ىنل لاه لاسلب اهتاوز تاذ هروب تدعو تعدم نإ ىراؤبلا ل امل ىر
 ناكر طتج لسيد شرع م نايس نيبونلس | هانعم فوز ابيض يس: اللات[ يعتزم نا هدصا ناب يفور شيما حلل لال ةفبلا ةروسدج تلزن ىضققلار الا ةروس يالا نا
 كك الطلا ماه [عمس نق | م ناةداملات ىيراصبا ضع كمر اصبا سما ضن عت لوقك لانك

 مرقن عينا لوقو ديرب نبال هدرع دعب يكن لاف اهب اسمي ىضأ كسل غ الذ انريكي هدانسا يتلا لاق تع و عب اراك ا ا اهات 0 >
 داك 2 يف ل ار ا ع يلي 2777| تل ءافبلاولاووكارلاو يالا ارش الاس ىف ان وين شت بولس نححاو
 ظ نحف نهرغصل نضل ذل ةرهش ١ك لن لجو نفرعق ١ ةيروبتران +" اصب اويل دوعن نوت ذلا جولان اك لاوس قع

 ارصرتيقةللاةياىف نقر دف نهاد جاوز نع وتلليغ ىف ناتلئسللورهثا قلن 10 0 0 ل ة را ما 6 د / هل: 4 ةهللاس | م : لا '
 نعى وتمواداقلطم نئئرع ءابضتلا قباجا لامحتالا تال واوزرشع وردوا عبرا نينار تيس د تيك نارا لاله شيكو, ناك نو ْ
 57 2 يلب ام ا >0 7 نو تي” 4 2 "خب ناب فعل ناب فعرف لح ل » بنا ش جي | ونك اذ

 ةعلاؤكرملا كلذ ور اوإبب دلاذ ناي كرم نود لجسم ينو نر نعل ل نممل لاهل دس دالقو يزل ب لاو رت شيت ملا
 < [ لق رورب اراه نبي طعورك اوراجلا ليراجلا ةداعا هيضزوكال ن ايبا نا 3 اب 1 قلت إل راجل ةداعإ ل ف ح8 سا قبلا ولا بؤ ديلاو ثيحورم

 ناو( نكون ا نسنف ل نونو لكي نا قوكم أ لرب ول لوز 00 سدس ل
 "الي زفاولاب لولا حف ليمجوورتفي نيبو اوواض الع نشرب نوف تى

 قاضرت نمو هيعس ندعو ذاحضرملاواقلطمل عقيل .كاضارع لاوركالو نى بالللات | لوك ماا تعسف هلا يتسم 100

 'ش , ركب عج 093 031 زق اكوا:ةناواسعا7: قوية ررزبأ ١ سل ورسم را اد لا
 لا نارثلكو ى ارت نق نعى ولع تلزبلا اكفنا يو نفل بوزدج قو نار و تتخلل نعش ا ناف لب باللي يلا وال رخل( ضروف
 ل نكد ى ازرق نأ 1 209 07 ناك نو هه ِ 0 كم 00

 ةماياسحاعوتو ىدحت مل ناو زلوم انيس مس رمز وان لأ نع اداه تن تصح

 م7 7 لا 9 -2- 01 3 2 4 1

 رولا لاري ىرالزفكلا يسع رم لوسراو كرا ورعب حالضلااوغ وام َنيْْلا ير حلك لم ماهل ا|يدإراننا نتعامل عرق جار را داعا

 أ نم يرعا[ريريرصسو طلب ارسحملاورسوملا نمدعاو لكن فنيا هسا لا قفل

 مو هرم زاجل ركب هلأ َّنعأمانأ
 27 2 لا الذ .٠ ا

 ليش نعول هانعا الهو اراسخ كارش ورم ©.| انما او بببازيلا عراماب ةفشنلا ال ايعتراقالط هعمل نارلع وكر

 2-2 وأب ةرلقي ل ةىزلا ا ار ةردالا هس صك اذ هس أو باكا ىلا لاهي اع بأ جابخ
 ا 777 ..ام٠ل >< | رسش ا جوان ان اودسب او باص! نا لاهيا بامجا

 مر دج نونلاب ةرارق قو هز رب اعاص لهو ءلداب نموت نموردلل بدمه ماق ىزلا نايل روق لش سدا عود نب ونعمل رعد إب ب هاذ ىنعالا

 ع

 تل شرارو زر هلق قزرريطررق حسو تاهبطملاو تاولطلا لطاذنال
 , قدام تايتطلا ل نضوج اا م كورد كك
 8١ | ةج وزل اف الاو قاسلا مزمن |دينقسا|ريو صاهلطلا لس ىايضاورلإقد

 ارك اي 7-0 77 اا لا ها ساب قضت ال ادضنا عراب ب عراضرلا رجا عمل و عراج ا ينل ابيظالاو 4 نايم هن لوقا اعلا اس يل م ات
 2 |وتهب نادم ولادي مكيلعا ”لسراو ىانقم لعفب و صنماريغى ا ؟ تا 2 ا حلك ىداص» عاج

 “21 وق يفر متتلاف لاح ةداراد لحنا قاذطا مالم ازا اهلا فس تسرب

 ة 7 »)11 »ا يس | ديم

 زلهنينرعما قاد روه اق زر هز هللا نسخ لقانا 0 1 ُخ نا بينا سيوف ارت | اردتم رن
 سا لأ 5 4 5 0 7 7 2 ما ذ (ىرهصفل كنك كمل املس عزو ا( بوصسد رافلاوا

 نور نوار لري نيضرا عبس شن ندب ضر نيو نوم» عبس قرر لاا م هاا
 اوان وفزاعتم ومات ةعباسلا ضرالا ىلا ةعباسلا ءآمسلا نم لشهب لزني ضلال! وس ما مم ١ عر اقسا .٠ 5 ء 000 55 .رمدو اضم فزع ماش : ان ةةلايمل
 2 ا فاك ل يسر كل 0270 ب وسر نو برمدا للوسراذا ركز كل حلالا نا تءاضم طع دنس
 ارائرل لم ورمل ههصسارن ناللا ىرافلاكت أعلاف ار جرب نع | ايبد لوري نم اهرصالمب الوم وكلاب جال ل

 ا ادب لاي ساننا ىلشإو فصوؤب الوبراومزلاو اوعتم |هلسر | غالاى ع بون موك ا حم انام يط ميقا ةلاولاوس سرا لرد عطنا وصل لوهسر نوكيا نما نايا اوطسل

 ٍ ناب بدرب بن لك .ارهلإ تماع لا لصرال انتو هلي لرب سلب |محتر اذن لازنا تس لازم ناقلات يأ ةراترزصو دال نيل لرب ىرتترلا لاق لر اسفل نارقلا

 نا اومعل ناوي العلا ننال“ | نسي |سوجلملوث للم ىد اصرار يفت مدور ور ورك رايك اوءاهشبالا ىلا عشرا وش ىرقو يالا نب نيش ولو يول ثد زول ل ودتسو ) تاو عنج
 0 لزنه رعب ناداالث دريل شا لص هاري 1لوقنلاو تبا دالايلعاارضرال لزب ا مالسالا ةودف هيططورّسلا قلل اميل و ضب/ق و ايزطعب تاوم اك عم اهنا ىلع يمك اف نوطرالا | وضح

 مطل اقابط تسب لبو ضب طع ”قوزلن قابطابن لو, (لعلل الو اهسموطلا نددمتولرفلاو سم ]مار وص يلعلا ضرالا تحانوسد للعمل بد قتلا قط و ند الأ ىل ب نمل غلو دين املا لن

 اردل اكسس ضر للي ىف د ضاالاوو اهسلا نياك فاس راو مر لكن يب ضع وف ايدتح هايط ندا عد انا هكر ورا ف يضر أ عب حم وف (كلسم ىداص وح وبلدان عر انامل قت
 زراف ديار ل بيلا ىف و هريفو نايدبلا حدد نموريو ىراوبلا ىور الميع ةلادرابخالا ند عال للدالاو ىلا تاولسلا ف الب وزد نوف نضج قولا ربطعب قبطى اون للاقؤرتلا حا«:

 وم مج ل تساو



 ف اربطلاو اوءاييأ قبح انام رثاالع اهيا نا نيضرمالا لاق فكرت نور نم لغتك لوسر ايكتلاثق مباعذ ىا راي شوو لس لاسر عم كى قوم اما مئاربا ماىبوألا طع جرا ل قل
 | طي عمل مل تناك ربطت إ لإ نك ىلاضعلا و ةريررب ىلإ كريه درم نباو
 انا ل لل صفحو ريشناو ب تلطا وف الس! نب شيد و لتس, بز رن شلل
 ارصق ىف ارنا عيش ىوونل) لاقو اهرب ويسعل ىف تلزن نولي نا لثم دديج طم

 ب تلقيشم:ب ياسا لعام مكمل ىذلااريلاي شما لازناو امرت حاعو ةصختجي لان اطيب عم )مل تاك
 را كيردصو درب بانل لس فلام ثيدع قالا لاك حارل تلبي توق لسع مو فقل عمد ع 1

 لرصقتلابيصقو لعم ارت عرطبقلا ةيراملا ىا لك مار يل وف هلا قرت تايم مناف نويت اريل ىورلا يرامتصق ىلال

 0 لد مك مل ىلاعندلوقب نع لك مارت

 [ريلعق وفد صفح ترب رضوا ةيطبقلا يداي يسرا ى ا معي شا لسنا لوس لرإت جرن الفابن نذافابي |ةراين ملة ريطتلا لستلا لوسد تنذاتس ا صنت مي ناكر ذرءاش ني مسكنا ل سور يلع شا لب |ناازلي
 تعقو يب فما تلفدا كلذ لما نى تنذا 7-1 وس ب وه رت بارا دعت سل هن دو تيض تسال

 رحصلا

 يلعن ليزغتلاهؤاخلا كا نيمكملعا
 ا طقت لدا

1-8 
 اهي

 2 , 0 0 50 - 10 ول 27-2
 اهلعوشو نءايف هرتاغ تناك صفح تددذأييؤاوإرلةيطيقلا يام صار تأدنل لح
 ىلل1لوزأ دا ضورابميرخب قت لطمارح ىف تلق ثيحأ,مث ابى كلذ نو
 ارقي 2ك سن ارق لقبر قل ذه كيرف مج روفكلاو نهار
 لِتأَقملاٍةماسو لا ىلممكل هو ةمالا عابر ايها نمو رتل ةوسس ىف ةروكزللا ةرافكلأب
 لاو وو صانع لوما ول روفغم هل رفينمل سك أوو ةيراوير حت ف ةيقرؤتعا
 الابل لاقوديرارمورخوف هاير صفح هوز ض كيل ئلاَيس ارك او 0ميرحلا
 هيأرنملا عيل ءلطا هللا ربظاو كلل ذؤ جحا ن || ينماةظكشنأم يتكيف هيف
 لاك اره كلنم تلو َمَاَدلَفهبما بركب نضج ضرخلو صفح هب قرع
 مير ىلا لاني كعص قف و (زراشنا وو: صفحمو ايوتتنإ هللاو كارت ميلاني
 دالسقتابفدزجاعنل باوجو بنذ كوول الدهون ده لكم كاذأس ىلةي
 21 فكم ىلا ىل ديك نوأعننا ندوب ةلفىلوقلا ل صالاف نذل وأحد لو اوف نتظر مك لدتا يورط تظل يكول
 نولوكيشزا مدار خلع ؤوط عم رتوركبول نوما صو لير اجو ةرصان سلوم لصفوف

 ., 2017 ١ اا 2 200

 | [مكملع وون فا نوعا لرب بط نيروك لوو صن دعب تذل لا يردن
 2ك ازويفيتلا ويرش, رين جلوزا ىنلا تاط ىو كفل ناب
 تطمؤو لأب ياو ل حقد ل لير عقول !راوسا ناو وحر

 نزل 21011و نايتس + و كاف صيد قرين يي ةطم فاد
 5مل جباو مانكلا ضاكل اه وزار: لاب: هلل زءلط لعلب

 الفخ بطعلب ل قنايندلارانكال ككدأمب سقت ةراركل د رفمأ رن ىنعبأ ينو مل مان صأك
 شطبلا ىف ٌةاَرِش باقل ظاغ نما كلغ شرا ف(قايسأر شح« وتدعو
 7222 رم م١ 332722702 532772

 0 نويصقسام نولعفيو هللا هام وصعب ىاةلالجلا نع) ليروش معآ م كتنا نوصي

 ىلا ايان محرما رحل وناوسإ ةيأ ةشع عنا ةين لدروررحتلا روس

 لوس ل اقف ينور ماب | زي عنيصل تنكر اقحو مرت ىف تيار امإ ىشإ 01
 لل لاب ست لعمر ىف طابع دع اي ل سا
 رادجا صفح تعرق لوريل دا لسرتسا لوسر عررخ لف نبنسة رمان ىزجبالف
 درا لصتلا لوسر نإ كشباالا تلاتفار عسا ضر مدساع نين داش ىزلا
 ايقطف رك مساراب شن اع تربت دازم انمار رقرشلا ناو يرامرتمإ يلع 2

 سس ذبوريفو بيطخا لاله سس انفال رجب نفر طب لو يلع شل لش لوس
 رشا ىن لزب ره علاء تربخاو ىا ان نس تريف بسط ةد ابك ن كن ايبلا حروا
 جراما ىفااببر شلال ىلا رر علا عر اذ اف برقي ال نإ فطير مد ل

 زلال مالك فلافينايسبملا حر ور بحاص مالكو حد اشلا مارل ّنف !ويوبف ةيسطبقلا
 حدد بحاصو املا ريعجرلا آلا ل وزنو ءيطبقلا يراملا مصر تعض حرر كارال

 تال ١ 0 نإمبلا
 لالا ميرجت مش ست ينل الحا ميك نإ جر ريضيطصول | انماإ ب ل دتسس | وم
 الايداع ةدال مب ريا ضد لاكي
 0 ااخفلب ىف رعد | لارا اني نحوك ترافكلا بوجو نم زم ال ناب بيت آو
 ةرافل لعتو رءستل ىلا ميتاعف ميرحتتا عيب نيت فلعو ىبشا نك قازر لاربع
 ةداث لوو ىن اشلا بسب. نئارب ىبشإ لوم انيمي تناكف ابر ةداتكل اقو بالا

 لبر وراه ا ساب خ نبا نكاح ا صرخ ءاضيلا هدي بو نآرقلارب اظوجدانلو قدي
 هش كا آلا التو بقر نتتحت ةراذكلا طنا ا 9يلع لااقارإر ىلع ىلا مإ تلحس ل اقف
 زلم م صق ىف ىرطرتلا ثيسدحب بتعلو ردم الا ريل ةدافللا ل زن اما و لرونغم ءالرلو

 رس بان | لاقو ريذاصضن سي نداكن اوزتلدا هرجاظو نيج ةرافكل_لعجو لست ىلع
 لاكس ابن با شرذسملا نا دير تنلبال د يقر نأ عطا يدا مرت صق يف شل 5م
 زل ةصخت كلو هشلس لا روشنللاردللا ىف اذن يدا بارع او ريدم نئر فك علم نب
 متايبا ما نلادعا رجال صفح ويل شحال نلا لاقط نب | نذايضصلل ةداتل  ىفو
 لبو هو ساب بأ نيدذنملا بالو آلا تزف شاع تينا قت بيري لث مال
 تلا ل سابع نبا ركل اريطلا رم ار درلب ىل ل هدعبا فالكل ىلا ثيمدح ار يضف
 مالا ىل سكب ناذ ةراشبب رتب! ئحشم اع ىرؤكال لاف طي لسنا ىلع صح
 | ب كانا نم مشا تل اوفر عش اء تر اف صفح تبيزف تمانااذاركبى با دعب
 رصرخاو سابك ن با نقط نيركاسك باد ىرع نبا ادد |ذكو ريسخأ مريع ناين ل
 ب اور ابا ناني ايلا )د هأ يرام ميرجتد برأ وق كس كب بكيل كرو
 لفرق حعب لو انضر بلط .لكاذب ىهدعب مال ىلع سف رايوكيرلم ايا شما
 دقورا فركب الا وستنب والا نيو عمم ىلا ىدعتس د ىلا ةراشا هردق ءضماع ب تاين
 تم الامعتس إلا تسد امرقو ريل كالرلا لدالا لروعفل ف زعيرتو افتخر اهل | فرح

 ىسا/ابلابرورب ىلاثلاد الدوا فز نيت الىرعتب تايئالث لوقت ءًالاهزب ل ثالثلا

 هيل لجت داي ف ذصد ام أذا كابا نسر قو ارك با يال لور كب تان

 راو لاقي نإ عما لف لف ةيدا هيرجتومريابنملا ناز حراس ر يفرم لعل و
 ةيرالا يرحم صفح اربخومم انبي اينما نال رامت حرداشملا مالك سال وفا ليعلم
 ىارصج فرع ل وق لش ىدارم »ل مسخ ادا ةيدام مكر وبا اضع تعلو ةلشا

 ىذلا ير ضعى اسجل وقو نري اكأرب ةيسئافلاب فيرنا و صفح ىنلإ ف
 نيفيا انوكيركب ابا داب ابا نإ وبمد ىا ضعب نك ضو 1و لو هلل” اهتجاص ىلإ مشف»
 نيقلازرلر حلو راثل امير انلإ يف شمت دا م افون ضعباا كلذ نك ع عاان او هدعب

 فيلر كى ضب نك ضو او لوق هلل ىداسص»# لم سابع نبا نكي يوورم نبال و ادسح
 منسم الع ماع ىلا ضمن ف لضعرع او بسيط | ىف يدا ش يمد و دامك ع
 ناين اقو طق ميكى صقنس مار سك لاق قع تود ايحو تارايعل | ىف ىصقت سئ
 نلا مسافر ةفالخاركذ نوعا و مالا ىلع اهجتاع انناو مارك لح فاتن لاذ
 امو روعسل وب ٠ ليلعتلر اول (ركيو لف تمغص رستم لوف هللا » سائلا ىف تي
 تكتيئسرق اوبو ارسرص ىذلا بنزل لم الرسإ ىلاايو تسلا ى اطر ليطت

 برا تبارك كاف ىو بنز ككذو مل وأ هللا" بسيطا ىلا يبو لج # ايو لق
 ءازفبرطخ ا ةرابكواميوت قصار بقت ى ا لوق هللح نالاك» بش تو بجد

 | اميوع# يما سيريبيشلااوركقاذا برعلا ناش مو ةدعاو لك نيسايتملا عرابجا نمادزرف زم نيتي رم عمج لاقشنسال لوقو يبق وقى ل بربس ملو لوق هلل » كار يخ ناكأب تنل ىا راحل ف دزجططرشسلا
 اينو عياننا لوثد لبثىا نا ملول ف وطعم روق علمت. كير اع نبا د عف انك ن ب اوم ىلا ى ا ةدارق ىفو لو ق هلك يلا ف اضملا هج ف انضم ا ناز حمو رف انهالابالئفد ىا خدع | ولا ركل ار وق هلل دس لكشل ل نال

 | ده لكلا كريخاف ىا رصان نيو ليف ىا هلو قد نينمؤملا حراصو ليرجو لس اهت لاق ىا نا ما لكى عن وطعم لوق فلشثم كد سمعا عي ربخر و ريل ف طع د دس امد دم لبرج نلدصنلا ذود نينو خلا بسب از ضب
 » نانو لس وللا ييطن تلق ايلا دب[ رض ماكاو قلخعلا ياهلا ىررشلا ةرعن نإ تسلق نإ هريغو دعاولا ريف ىوتسسيلاليعف نال عمت ندر فملاب رشا هن كلذ دعب ءائللا ول وق خلك » اهنمدعاد لكرجب د دقيف هالوم ىلاهت لق

 1 ام فيلوت انبب ى ل اباضيلا بيجاو نوط و لكل نيلظلاوراطرضسلا ىلع لعم ناب باها اني لصكمل نا عم قيقتتتلتا مالك ىيرتلا نا لاقيبامت بادج ليودبتلا عقل و لوق نلسح ىداص »وسلا بن ايلا ريت

 الى داص»» [راطفا تنقو كنا ىلا كسي اصلا فلزوك ليلا دسك نا ىلا اسم ىلا يلف عمدارن ال راسل نالاحئاس# اصلا كو سايغ نب! لوف اذب تائاصرل ف لسا, ىواص



 واراغ| تكامرصنو وسن حضر ديرو صمويف ىاابيضو لوقو ضرلخل يف جافلا تنل ا وتل فو كشملاكءذلابم ةغيصرن!لئاك كونا ع اعرصنرلوق لس ل« ىلدالا لك دافمو ريالا ةلكا دافم نال ا ديك موق أس
 روبص لج ماوقل لالا رينج | نمل وصف حروصنلاو نايبلا حر ور ىف د كرارم شلاح ةقداصاصو صن ءلوق لس ىداص# نيالا نا ةقدامصرلوقد نانيعبس نا رقلاد لدعريزدص مفلس وتلا ب تفصو اروكبشم
 عروتل اه رخو صاعملا نع عروجرلااسبلااي وتلا تكذكك يانالا طر قتالابرخآو عيعرشملاتاييزملا نع بئانمتسجالا وبي ذنتلا بتم لدا ناار قتلا بترك جيوتلا بما مطار ل اشساقل لقد عم | ىف قلاب ىارولسو
 ىور يلاروعلا داربالو لو كس« غب ناي ىلا وعلا كرتب اموضن عونا حنات اذ سوك ا روكشسلا ورشسلاكح رس! ددصم ندا لرب ىبال ىاابمو لق هلس ا” اصخ نا لب ا دنع بكا تابما نارا يذلا رقزلا بم ينك
 فل اهيل صارخا ب وني صرصخو وعلا مدع طوضم/ل خلو ىو افوقوم سا بسك لمان رج حلب ذو رلشم اهوف رم سس بسكن ندا ل و ادب يلا دوتيلال م سلا لإ ند بحلا بوتين 0 ٍيوَتلا باطغت 0000 احا

 لاو ىبن ري يسحب او يسمن اندنع ىو مدنلا مكرتسيل ناد بنا رحمؤداسعيا) ناد ملاظملاادا روما وتلا ىف لحجب | طرشسودوعيلاط لا لكم رطسعلاو مدشسلا ةيوتلا نس ىل لس د! فقول ىف امل نسما لبا بجسم
 دنع ىو مدنلا م رت ماظل ايس تتم بوس نب لاق و ريف دولا نإ ىلع ديو ساب لعام انربسعلا نوكيانلا كب نسا

 _ للا حس ساراس 0 0

 ” _ء؟هذلملا م١ عروقولا بمج او قترمتسلاذب نا ىلا قد اشس ا عت ملوق حلا كار مكعضتا نويت بوق

 ظ 5 ا ا ا 0
 1 لتئرلا نعواةنددعيتسلونينمئانيتفانلاد» نال /نزمؤةفيخ دال يل ع 0 ا 0 0 ”ساو م اه 5 5 ني ت1 ل كيرالا: سم نصا عال 7و . اشسل ملا | كك ىداص»» يسمع ول لم ورا دتدسو ا الا صو اافن اسم 9
 هتلر وك امئارمكعفنتاةنالىارانلاولوحدرنس كل مهل لاقط ويلا وريال ..|ةيادوناسلا لو هع اقانشإ فانا رو افلا هن كاز نورتي عشا ىنب
 يي توب رورو يود دوس ضروس 227جم |تالرس راهن ءابتالاب لق هك بيطخا نريلإ علا ذا فيس اباذر
 نأب:ةداصأ,مطوزولا كش احوصُت ”بونوزلا ]وب قناونما نيل ار كءازجىا 6َنٌوْمع .َ 0 ا
 ل رص ل 7 0 هع . را 1١ هلع 1 ١ تراشاس ابك يان دوام الا ىفال ك1 ندلا ىل امي اما او خلشسا» حرارصلا

 نيج ولي ليو ريس وحروب نأ عن يجر كبر ىستييلا وعلا دارإل بنزلا ىلا دال ا
 دمر 2225277252 ن1. ح لأ رك 72277 تل ءابلابتلباو سارا ىو ليز تسلا ماعم امل قب اطمل اوتو مخ اك ل عاام او
 مشت ثرو -:ىماونم| نيرا هَيَلاانلا لاخماب هيلا يزل مورس ار نمر ناتأسب 0 اذكار ينه ىلعلدترلوق هلل كا

 نوقفانملاو ةنجلإل يرون ل موانبر فنا دتسم نولوقر ول امبأي نويد و ملم ارامل بي نب ا وحال لعل كي ل فايل ان كيو ىهندأوإ توتر و... ايس بع لاقو هفضل الد طول أما زئايخو نوب ذاب عر ةأرع ك .ءرؤإراهضاب وا غدي 8 تسد 2-7 5 ىلكل اة 7 7 ل 0 ل
 ةسلأر راك لها سد 2 1ع ]نير ءار) فعلو ىهروت عطنا اى رنس ىبتاو سوبا عررخا# ىو تنم ملوث هلك« عا صلا فان
 هر فيسلابر ايهاجِتلا . لص تن انبر رقم اومهروىفطي جررخاو ادللل ايلظ) وزنا ذا ف اكف ايلدو ابمدي ىف تجدر ةأرعال دتو نورس نا

 ىف نزيروملا سونام وأد5 تقملاد لانا معالجات سلا, نيونملا|..| كرا صال اشد ادا تلد نوف نة مف كرست
 يحل اص ان داَبِجْنضٍنْيَربَع سنن دو تارع نير المهنا برع لو تتاعدملسف د ودون فاي هامش رغأ نس وج -ٍ ٍ جم و ١ و : 0 2 0 - لو ناب تناعلدا#“ ناب 7 تحل ان اب . 7
 هلعا ل 0 . هلل . بيحشجا | ةثكا يفاهب ىرتتماكو اج اب شل ارتلظ|اهنع فرضنا ذاف ساي بعت كوع
 ارمداو طول ةلماو نونجت دزا هووقل لوقت ةلهاوأمساو جون ةأما تناكواترفلذا نيدلاأتناَع قرر هل كو بضل ص رة لا تسر ناسي نص ل
 و 05 كاس م نما ذا رعب 58 او ل ١ هلع ين 1 تسخر : اان ىورالا أر و' هلدع را رص»“ ايسسمأ رع دق ا

 ًامماعطولو سوى يلف نيضسرتل بارا الا داقي|بلمل هياوزنا ذأ ةفأرضا لك ليرفع و 0 قلشم قل 000 رم نم تلجم 1 تار
 7 5 . م , 17 72م7 كاجول ٠١ ص دا اقبلالاقو عروس حرص امكرو بي دسم حرفا. درمان ريش اعد

 ضو طولموقو جم وفراؤكن 0ريال مات لحدا ةيازع نميثلا نم 1 ل با تهمس وإلا
 وأ ناب نوترفايزعف ةيسلاهمساو ىوعب تنم "توتر تاره ونم ني لثم هللا 3 اصول 'عور نزيف سبل لصاااواف يرلروج ورث لات ل : 7 ديا 7 ا ا ت١ | 0 تاكد رج لش ىو لصف لوث و انتل وي ناب اهنعالل ماقمم ا ند اكو |ننتك ندعم 0 1 .<) ١ 5 75-025256 مت 7 2 هضم ايي قع دما افرق واتس وترا اص رز ماي قش
 لك رمأ نس قرظنا ذا نزف سمثلا|بب أيقن ءأو :ءظع ص صيت يقلاوأ لجأ مري )| ىد# تلعرلو و ابمصيس بيرج ىف ال لرب نش نم عير امنا داوبلا و حيرلا لا
 هلك هتسقلا# 6 . 9 مك 00 كا تسلمت وأ هلم لسا ىلا تدميس لصف كا ليش ول لع فوطعم

 هيأرفال وشك دتجلا اتي لسن بربيزعتلا لاح فكة كئالمل اهلل ظأك؟ 0 اما لاو لاو سا بن
 ظ يا 56 1 .| | قداصا١ تن اقلا ل اجرا عطا اهتغاط نابراعا يو ينس ةودعم ىا

 نيله 0 نب رظفلووقلا نيويو ةبيزدنو لشن نم ىتو بيزعنلا لعل همفا ..| تكاراتيم لا «دناارزبتم ابدا نع مقل لو
 رع اا زا 2257 ل 0 539 . 0 ردي“ | موقلا نملوث حلسلل ىداصا» مالا يلع سوم ىلإ ندور إب باقتع ا نم

 ةأما لت فطعو مو بشنو لكازىف يحس ىلا تحث دزاسيك للا ةواهديور كلل ض بقت هيتس تيار نيت وف اكمال تريكو امطبر مو مس سى
 000 عا رو جو 27-322224 و-ججو- .| [مراطلال ل ياولادارع سن اكاسبلا قاشماو سبتولا مضارب و بييطخا

 ىفزفلذيح ليربجى اندر نسف 5 نظفحأ جرف درصحا نمعت نبا نوكيف نال املا ةاروتلا ىف كت يجو يل ايا هنن م بألا ةروس مر
 94 ي عا د. ا ”س”ز, !ارمي 6 2 0 2 3 00 نلراجتابنال لداجلا يسن اكد باش نبا كر سقنا سارع نم خو قت

 7 او خيار ممل تل صو ىسيعب د ]رح ترف ى ل صأول | هل عفكتلازاخجابعر حيج نمةروس نلاقي عر طا قص لوسد ىلا ةرغرج دبا روقان امج اص
 ريع 1 نر هلللا مل دق نم ادا مم تنكو ةلزنملا راو رانلا ية زفاف ةمايسلا مول لر) تش يأن وثاإلا ب شا بات
 هلل 2 تلم ومال“ ب 5 ىيطمموقلان 0 ناييقلا نرتتناوو م أ وبريق ىف تميملا عضو اذ لاقووعسم سد اكن كو كر اسست ةروس ىسو بج

7 
 لل تلل رح  ىيحج

 2و ةلقلونطلسلا كلمات قاري عرل ندد دافصت هزي مولا اج يل رو را لإ ا لت عى
 / 0 اا ا 1 . و 3 5-5 ٌ ةروس ىف امل ناك إل كك م ارّييؤس ار لب

 اهبل ضرعت فطن ةاينرلا ىف اهوا ةخفلؤةرحااردرلا ىف ملقا كتي مال م
 000 1 م هلم هلق ا 1 -_ ا : دارا ىلا تثددو يلع لصد الوس لاق

 ريدقتلا عمّا نلا ىلع كمد اه رض دكلاوعا حلا هيام يفكومحلا 1:3 باسكت داع 10 ل
 لب تايرودام ١ الضخ نارج ةايحاو فسوملا نإ لئاقمو ىبكلاو سابنعي رب | ولك
 توما لو سدضلا لب اقن ماب اسقتو نايدوجو كارا توما و اي

 مضت ل اورلو هل" للا د مدسلا لب اقث سايب انف ةايسعأ مدع
 مدى ادعوا ,لوقد درعا سك اضل يرجو رفصورف ة يح رى
 / : هس نال قوام ئاشسموا اب يلع الاسس كركي لإ نسما ةايسك
ملوث هلعال ودا# ةررسقفلاو لعل ّ رياخم تاذلا ص ىلع ةرئاز ةيدوجو فص ةايصحاو ةدوربلاو ةراركاكت اي ةراضميروجو هفص ءلسلا لباددسبتسوملا نإ كا توملا فيدرعت

 لول والا ىز نالوق 

 قامت ريتلاب هارماو تايمدعلاو تايدربولاب نلت ىاريدصتلا حبل وقد ةايحأ مدع داو توم ار يسفت ىل ىفاشسلا لالا لكى لاشسلا لعق لخ او لوق هلك >٠ لاتعمل لوق ئاشمل وريم لبا
 امو, ىاربرقتلابملوق هلم لبا» مدعلا نم خرب ىروتورما دال ةقيقص نخب نعت ب دضداوب د لوالا لعاماو ى لالا ىل لغو هدادا نيا يسرع كل كتسوملا نعنع يدا علا قلعت كو ىلا ةدارالا

 »+ لحس راش فيكن وقتما رجوملا رئاس نم رطعاوءازيتسالا ىإ ناطرلسلا ملوث هع ىداص١” ىدوجورم) مال تيت لكك, ب قلل وإلا لع اءاو نايلذالا او قرار از نلعتوإ]| تاودعملاو تاورجرلاب نعش

9 

 نفد



 ىرابإلع يح وعسل ا لاق لوبي نا ل وعفا بص لك ل داما وزر موضوأ تلك | متاملوهلس ىواصحسالعملا ويجيد دبي ىلاعترم لعن جلاب اظن نم موي دكا عي انرتنا |و قتبم | ءطاعم مساعي ىا ليفت هل
 لس والاف ى ا تاومس عسل ىلا "أ حلُس حرا» َعَبل ار اهسسسالا قرط ل قو لثم | رطب هاري قرم | فكتزلف ظنا اكءربك اعراب [رلعا حنا واسبملا لخث ىف ىا يف ال بولقلا لاف قيل صارخا عم
 باعرو عركة قرط عم ىراومس عسيلب ا بطر 7 هل ىواص»» ار متوقاي نس باسم و بجد نأ ,متسواسلاو ضف نم متم ورؤصإ ل ا نم ىنارلاوري رص نم لالا ور انضيب ةرمم نم عيا شسلا و ف ودك جروم نم
 وذ ابهضعج ى اا ارط سابع نب نم ود سيرا قوف تبطل عج كا للا نلاط مهلوق نم اهايط تدتبط ىارد قم لش بوصنم ناو اًفلابلا ليي بغصواقابطو مقباطم ٌنباطرمصموا لايجو لسمو لامجو لمي قط عبو
 ريش اثنا و بم اوميأ عرب نست ضيبلا رفق مطاماابب هيجايرل |رايسلاو نركض رإإ ا ولكن نر الا كذلك ن ولما ىو لاق ف لذ نك امراخابم زج نوبي | الو كيرتازإ نم رز اب اطم اسمنم »جل ن وك ثني ى اقبلا لات ضع

 1 00 ءثللمل هذ ابق قل ىف اس لكو تحاتي اف ةاق ىف ةاوط قلك لا يتلا اهيرقا ةكلاملا وراكذلا ىبسكلاو لي اطيب شعلان وين لاند اييضدل ا يسطحس سس . رسكك يح ىلا كا
 و تاولسلا ني لسا ىلع ارا شيسداعالا نسوق ارو: ف تاير لوف هك . دورت | 22 ١ ا

 و للاعتقاد ينب ةتاتس لبيان بلزاك فرت لف هلل.« ضال .نيوقعلا اصح نمر م اقاريو وهو هلل عوط | كح سح وبا ةوحلا ؤ كرد وام
 برس ىلع اردو نقف ارلطحت ف ىرتام عطوم عضو عبس ريغصص نضال الحج 7-77 د هاف 2 لق 2 2 0 ١

 5 ا 5 انحف ١ ىزنأو سارا نعضعب قوفأ ضعب» ةأبط ومس عبس >ىي ايلا باترمل
 00 ا يارب جاو اذ دعوربأت يون نو ضرغلالو اهني اهلا بيئاطاتم ىرث ) ةرم اهيلانل اقادارماييل!تيظندك ى ارسم يد 2 0 220 52173
 لب رجيم, دار قسوم و نمر دصمل | ىلا ب مصل سرك ىرت ايرلوث بسب عسم ,12-1232) 6235 7 00

 ل يصون امامبابف بيرو رت كادازعل اليلذ ريا ديرصبم المل عج بلقب ةركرعب ةركن اير صبلا جاع قوقشو لص
 0 ل هلا و ترا عل ناو ثم ربك لخط كابات - 7 077 رضا | لاط ا 7 '
 لتقيفرازل ارم ذو سقلا5.كيلا نعيرارهنت ل صفت ممل اوقرتسا ذا يطب وجار
 5 706 ل 701717797725737 ءاس .حا ٠ 1 ا
 و يلو نوولارانلا اوس باسو ذرتعأو 1 وكلا نال هايج ىنجل

 ىلت وفى شوراهلا قنصل ركنمايوصأ عبد ملاوعمس أقول ذل ىف بوم رسب وا كتبا لع
 لاسم اوبرا يف قاد راوثل الع بضخ اوتو نوعطقن:ل صال عزيزتي
 دانيل زك هيأت ءاسلق كيبولاق 2201 انع كني لوس وير نعيم يبو لاوس انفو نريد اج لو كيال اك: مانع كنني لوس كريري جدت لاوسأتَ

 يي ايساربسازكلا اة هكر منوي نا لق وب للصف 1 هلع و 2و

 ٍبابعا ىينكتلا نوري ريان ادع ولا عفش ينشتلا هذسبب نوري ريل ك يؤازرو كيان
 رد اهلص| هدفي ايلي رو ردات رئت رينشتلاو شعل صل انتالو ىرتا دعب

 |ىري دال لورد سلا لل بنو نم و | نمعم نين ةرطك ني لاقو فطعلا
 عترسإ# هين عرا» اهمابتناو بر يسمي اببكأولرصبيل ةين اشم وإ ؤاوتساو |هنص

 لباكواري ولو هش هلاك لاقي شل ومو طف عت ىرشخترلا لاكواد
 2 (فلإ 0 ةزنلو ةدواعملالوطل»ايكال ءاغ غلاي
 برق مسا نون لا ىلإ ريس يرالا ىلا قرا ملوك لشمس ؟رداصملا املاك يالا
 سس مالا نال يلطم ال ضرالا نرمابتحا ىلا ف اضالاب ومنا تاولسارئاسب نم
 دلو عر اهصم عمت بخ اركب عز اصببملوق للم ردد »سستم نم اهل ام ىلا فاضل

 و ايسعلا لعبد اينرملا تفل اداسلا ممر بكامل سا جبت فانا ملشإو عررسلا از 3 اهي را

 ليال ز تصمت 00 د للص ل منا نإ وق نينا لَا
 ترا دبسل ا رام بكا ات لام لواقع بعدل ١ 0 لقنوات امس ى اممم دنا انك كن روك نا بينكما مشا ىرارلا ريض لفل )ف عسي فر قوي ءاطعلاءاصاذا ناك دريل ا لسأ حس ص 2 ىلا ا را رتل 9

 كك دبا ف اكو تلا واما تيطط شداد اندست مالسلاوةولصلا يلع لاقفأ أور لاز يم راع قف مز١ | زككمهوة ركن فاز ىلا مزز د: اق اي حن 0 اي
 لكس اشسسلا عيب دل تمدد | ىضر رح | ثكا ماتش لوا مسا ناك ابها سو اسو كك باوكشرزنل ابي زكتوف دمر لي فاراعإلا عفينال ثيحاؤفراع اف كربوسلا رح خذ

 د. لا مدترل اجر ءلوق هلط عرود» ب ا طخ نبااي لبق ارؤل نرسم 2 0*2 00012 00 7 : 8 ا

 . ل 0 سأنلا يارس نجم اىا نيلي جوة مب ىلوأ ةينالعنوكيذارس روعي طيشرسارلا نيعا نع
 امال راس ين لال لج نط كا ليا ناكل ذ لوزن بيسو ةقطنأمفركفأ فاسو صلال ممِلعىلاعتهَنةراورزجلوأ باكل ماعلا "اب مارسوا امر سراح ١ 015 ١ ,ى٠. ةلكراملا + ل حلو ىو 5م 7 2 7 ١

 | ا كذو نامشا كان لاب بأ ماد | يتلا ىان رسام قاخ نإ 0102 هل وكعمس ل مكلوفا عسًضعبل ههضعب لآق نيكرشملا دارا سبلت اب ب اهاذ نيتلاولا نيب عيبا فيلق ابنغاهلاصتف وابل ا وز نحتاج 9 ١ تا ١ 5 0 34 1 ش
 ىاذاكم ل وزير بل اولل ا ناال ملوث هللع ىداصض»» انام لك ىو ورانلا نادمول 6 0 وأ ضر لال لعج- ىو . 537 حت 5

 200 ىثملاة بسأل 3 لع ىو هيف قتلا ملعف قيس اوفو كلب كملع
 000 زلوم ونائب قو زيرنماودواهباوبأيْأ مقاوم نا ملوى اا ندي كا لعتملوت اح لا" بضان باسر عج اف قط !فطخ | * 12702 ١٠د هاا وارق رمال 7
 : ا 0 / ا 0 يللا ريرضتلاوراززلل هن رزكا مالك مول نان ىلاثلا صولا نير ذم يءاطضوراغللا ل لأ ”١ سل 3 ما هلا ر) ارراوأ رو تحال سر وأ ٠ نارا اها وانا! يكول نق

 دار او لوقلا رمت دب الذ اذب قعو أل شلملا مالك رس نكي كا لع هالة ةرفر وركب ذ 7 ها ذأف ضامي ١ك. نب
 ا اقعد ايلا التلال و مقيد هير ح لرومى ب ذاو لضرالاو مال

 نابيوريف لمب ىف و ىرور يتم حرارملا ىفو عرور دوف سمان ايلا قد : 00 . 7 و ل ا : : . بلع ننال لب لسن ء 2
 نق دداذكى ا ه[نييلرشملا لإ بكذ لوزن بسمو ملوق هلمحلا» اقحرشلا ريتك ريدتت 9 ا ا لل ماا فيش ممل مرق نينا بنوع و قحدنا ىل بانل أبكر زنة بازل نيا عم

 نارك لاددب ل لب سي ال ىلا بالزب هلع تن الو ق هلل كو كوخ اوتار سابك

 !ىوتبا لاما اوترلو لس بي 02 و مفي قولك | كلذ ميكي امن اعدك 0 00 ا ظ
 لا جلاد ينتاب زيدضلا لقد لق هع هد» قوق ازتساجد نبك دف نايا[ كل لب اف بكت بف جرو لير: باكدمد بنا ل
 دكت ندا بصاع حرار هلا ىف املس احس موق عليك كا" فخم معنا ىو لام لدي ءاسلا ىف نيف نمل دب ملوق لسلتا نييلالج الجرم لاربالا ىف تس اهياو ليبستتلا ف ناتو قي ىل ناتنثتلإؤ سم
 تاوسسل لب نمر الا ىلا بسرق يتلا ىلا ضب الإ ىلا يفرق موق حسم بك« فحص ايلا ودان الإ قبر يزنلا نإ ىلا ريشس ب ذعلاب ىرازنا لوق علسحف عر ارصا» هزي تس( يصتر بصح لوقو وراد هنري فس
 رابطاب نيرا ذا ايف مب ناهس ىنختتلا) ب لاوكلابايندلادارحسمل! يزف دارو اب بج ل فاض امسلا نال ىسركا وا سخسرحلا ىف عتب ان بلا وكلا نإ رم مصاف اال وو ان لضنا نسب ل وت الك يضعن يصرف

 هسيزبج نفاه عردص عرارسمعلا ىو سوم اق ىف نشل وبب عردص ع جلا

 ترو لامزتعرسلا ىشس لع اراه عورتا ةودص ل عشا ى ني بسك يللا. ميكريس) ىكعْلاب هزرف انج ع درو بنل نادت ز مرعب رف لارض لاب مضو
 للا و -- . س»ع 410

 رود بانل انتشر لعلك« عل ونملاىتضالق ماقلاو:ساذد لاذلاد |. لتحول هتف ءار صحت اد وكي صر اجر طأ صايع

 :: ىداص,»«ايرلاراخىف لاو يناثلا ف وراطكو لالا ىف قرم زلاو بالا ف سسك وتم انا ىف عرملاورحمداسسلا ىف يريشملاو باسل ف لع نذ ابنم بكر كو ارسل كيف عسا تاوثسا ىلع وفم ساق ةوهسلا ب اوكار يف ازد اسمع 0
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 لشل, دا ىلإ فلذب راشا تانعبلارلوق علسس كاد طسملا فصلا و دج الاررو فوجب وعفا نبتتا وق علس رورد» فريالأل ا العيص إرم ب لطلاء بم ع كس اعتد سار احا مرعى راحما لوق هل
 او تافاص ف وطعم” لك اولا ملاب لوو
 | َيمسانلاب ا ضي كرتجوم ىذلاازب نما ملوك هل ىواص
 ا ها
 د لرطلاو تاز اربع ع ف دلو تءاريخعا عملا لموت إ' انص(نلا بد اقتنع

 نأ ب الاب نر ل لاا ل لنج بكلام
 [ريضت عر الد ديم ايقفسالا نسى ابلوغدل اب دصو لك يضت لقسم انس مارا واهس
 نمو هرج ازب اد تبسرل وق هل ىواصا» شم ىلع ماهغتسالا لشي الكل ةزمبلا و لب
 نسا ماارسبملا ناكاذا روبيسرتعز وج فرعملاب ةركنلا ساب الاو ةيمايفتسا
 قودولودارفالا فل لعل رمح نجو نياك مريخ سو ارهاب لبو ريو

 2 تفل هنجنلا ىلإ كذب راشا ناوعا ملوث هلل كا اورصنم لش قحمل
 1 58 ًينمالا الار يشيمر كر انال ىارلوأ فكس قدام, نيوامووزم
 و بالي نم |ىاارلم ىلا كير قلل دل اعمراسصتم ما نإ اراك لل نمي
 1 و ابفضروارا نارشلا نود نبك صني دنصرل ماهساو م ظفاح ا نالوا شا
 تار اكاد رماني ىلا|ودّقمعا مبا راعشسا مانتسالا ةر وصلا ابو بصت اعل اسر
 مم اغتسالا قزم, قع ساو ل قع طقنم اهنا نايحوب لاكو يعلن كل اسيف
 ووربخىذلا ار شبم ابو اضيلا وصوم اشو م زوجت ني ايفتسا عرامتجا ملي
 دئجو:ىذلاو اروح ف لاقي ىزلا لسنا ب لوقلار مَعَ لوصوملا سم لص لميا
 راشمي نما ذيب ىذلاازز نم ما ملوق هلثس ننال شن تود سل صنت
 در ىذود ودا ت سيكا يسر اذلابى واطيب ردرب ىذلااب لاو يلا
 لور اكالل ىو يم مت سيرإ ىلإ يشكو ريغلل قذر ىرلوث كك” ار اش
 دعس د قم ىل' د ىف امنا بإزص اوبك ل ءرلوق لش تاو دلو صوم نم رشا
 لو لل ىداص»» ارك با وعن لو ظعارلا كتب ورث ايل لي كم اقنلا
 عرلاطيملا مزاللا بكا نمل عاف سسك لوق عللس عرارصا» كادي افنروضنروظند

 لئاطوطتسىا بلال قي مالو بلا ا ورشا بكل الدعس زري ربل
 تسرب و ادعت ويصنف مزاللا ىلع تلد ذا ةزملا نإ نم ةروبشل |ةرعاقلا فالغ
 نم اهلاسارصتفماي وتسمي وسوق هلل ىداص + اءذال ترييصت ىرعتلا لك تلفو
 كون الا ىلإ مجامالهأ د اشملا سس مريخو مل و هلع فرادا»ر وزكاو روثعل ١

 فوطعوب لون لبر يا فزع ىلا ةعانصلا ثيص سري حراتيا لوركا مل اقري
 لثإ دوق هله حا» نيش مد مال ما نال رب ئادصدو تاورفم [ضطعريز لل
 ىّْنم يابن, لكرشمو نك دلال سوما يشف ى ار اكذاو مولا ىف

 تنل ليش وك رف اكفا مشسو برست يف سناذلا لدتسلا ل طلا
 للطقس و ذعتيف ضافخ او عر افتر اورفشيف ىذلا نلرطملا ىف يال تلال
 ةوزجي لاو ريشلا وب تالا ىفر وكلف ىرخا ف عقو ةثكن مص لق لبعو
 سد ليست ل"! كا كا كرب كي ابا ىا لوبد اشساوريلع نايبسلا ةلالدل
 باطخإلا ملاشنا ىذلاوببلئملوق كلل. لاو» لعل لروما لبرب اب ىلع
 اداوعالو ماروما ىل يلااوعجرل ربى امتد تا نادي ناب لسور يطع تما لسكن
 بفوز صم ءذص|يلكن ا مدت ن و يشم ليلو < ىواص»» ريغ
 !رماظرم ءلقلاوردقم ل اع لاو ليش اريل تل ةديزهاد يلق رش ى ار دقم ا
 :١ المري استنى ا مل وق هله لك ةزنكلا بيس اطخعأ ناك لا مدسسعلا ىو |
 و رل تيامتلا» تايآلا ةوالئو دعولا ىف ل نير اسما اكرم ال نينسول او ىلا
 كو ةءاسلا كسي نو ربت ايف نيقواص يذل نإ ىا فوز طوحشسلا بسا رج
 ردي ب ازعلا + اي نكو 0 ادعب بازعلاق امملوث قلك وعسل ونا ررس مقواونيب

 ”ثنولاورازملا يف ىوتيساد صب فصوب موب ابيرق فلان لو لش كا
 نوعا املوق هلل »روش تشزو ودرب ةيسئافلاب تئيسرلوق هلل

 انوع ليد وقس لوعفس او ويدل + ءاعدالا تنل كدت نا ىلإ جشم
 ركسسيل سرر نين وق هلسلل دلال »سرك لعييرا نونو نول طبت اداهدلا
 لولا مارا لل وق ىف ب طخ خذ سا ه1 ءاتلاب نر دعتسمرل وق هليل ب دتساجخ
 7 1 ا 0 ا رم نلاى ا باشا نك الوقف و نلف اكن ارميسبك مل و ىل عيل خذ ىذ ءايلاو
 رس ةداس ءل جا وأرتبل زرت فرسفلاو ل صوب و أ دبس ىو يم سس
 م, مالوقو باطخما ةرارقل خا ممثل ما لوقو مايطتسسم لاب ءتاعملا لح نيوعضملا
 دقو عر ارث دصم رورو علل عرر» ينزوتلا لعم الكااف جريخلا َةوارتل ان
 ميقا اكو مالا ف الراو اهبازى إم اغرل وقدر ابخإلا ع و املاك رلوا

 داعفاةراشالرالا ار اغرلوق هلل بسيط » نيرو مزعزريب نير يب نم
 انوا لاق وأ كيب ملوك كل نعال: ”ذلابس ب فصتو و[ لع اوفا مسإب ىلو ب دسم
 تلقت عروب صا جنم وعن زب ويعمل بص ب ىلخ نو يلا هارت جال ىلا

 نيعلا تررسكم واول تنحف داولاوءايلا ناانكاسلا تسلا[ يليق يعل ىل راي
 رييلص) فان حري اف لوعفمإ) يخف زي لعوب ذل كا راملا نحس صوب ليقو دايلإ مرفت

 عا ورسم بير ظنت لا عميظعلا ساخلا لوعم اور ا ِ 0

 ل

 :.نممه]ريجج) ى اويل بانع نمر فلا را

 ا" ثدودعلا ناس ملا لعشلاب ىراطلا تو لع (ذنلا كساب لصمال نك ذيل اط ضبسا و منجل فص ناري | ىف لالا نإ|تاضباقو لشن و 2 ينور
 ا ا هو قا سلا اما ب فرت هع 8 1

 سا 1 مهو مح

 ىف مق ةربلعلا ىلا وظن ووو قسمنا ىلدبكال هارنع بيزكتلاب هيلع راع وربك
 فوازير حار طاذوط بلاس هحاأ نطيقيو نب اداطسا م يذل اوبل

 توبثباول ستميزداىنعملا بري وت صبه ةيوقب نمل ضب قلاوطسبلا
 ىلا بخ أره أرتبم نتا ها ازعلا نم ريغو هرقتا عا لصفنرا تلق ىلعءاوعلافريطلا
 مفريديغو نمل نود نيرسب تفصل عىل لصتكلناوعا جوه انهن دب

 مام كلزنإال مانعلز ابنا طيشل هوو قال نورفكل ان مكز ماتوا هباذ عمك
 يلع دؤوز حط شلاراوجو مكنت (ىا مقرب نصرا كس نإ فقري اره نم
 حلا نيم ارتارتوق وركن 2 قاوواار2ل لبيغمكلقزارالئ قير نمفىاهلبقأ
 رريقتسا قيطايل و ذعإل تعميم ون رت ةنه يكل اقاوم رن

 لقى دهرا يبا ذاكلاوزمومل اف لغو وها كول مخيلع ل ةفوزعت يئن نيب
 ار0نومكَشَنملِمِيَف بواقلا نوال اور صيفاوعمسأ كل لجو ماقام شن قلو
 قروكف لنور ىلا وهلفمعنل له لعارج كش ةلغب ةربخ ةفناتسم :] لاو ةديرم
 كلودص منن نار تح رعونعولا اه قم نينو 1
 1 كك ا اس رض دم 2 :بازعلا ىو ننال نيم نايف امنا هنا ريع يرجو لامن] لك هيف
 كركم ازعل ى الهول ةنزخللل5 ىف هوجو تدوسا تي يي فزنا
 عوف وقح ىضل قيرطبإ, راع قات لاح تياكي ذطوز فعن )ل ثنا 0 نوح اكاذنأب هيمن
 نان رعي ملف امير ن لصق أ مةبازعبنينمؤملا نمت ن مو هل حده ن | سالف
 15 اديس «ارطو نبعد هيام نيلوقل ا

 ميكن ]مدا لقمه امانا مانحانيإب
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 ., سلا بسيف ياقوت ل 2 2 72 ااا د 2 للص يفوق نمد ازعلا:نبا عم دتحم لاول

 ست ادب هب ايا ى امك كحل دلا ديالا هلا اج نيوَموَم فَي نم ضلال ىف أغار :

 ىدروأكنيلدلا رن يعم بيقحٌىراقل |]وقي ن اب ىقستتو مكك هرب نا نوركتتفيككملذاالا
 ومنيعءأم بهذ لوألا سوفلا كب ىنآتلاقف نيبال رضعب سنو تيكا ةزط تيار ثيرعلا
 "ين وسمو ناننث "يكمن ةروس تاي ىلتو هللا ىلع ةأرجل ممل وعن ىع

 رار ضب خب اذ عب سف سوفا روث نش رد ندع, مل وعمد ىرج كاملا نب ربع يح نجم وق نلت جرو ران لوول ضو
 عررس | ىازمبلاب لوقل ا ىلع أ تمجا لاقي يطا لع ة رجلا نمل وق عسل » لداعلا

 ”* ىداص»» حزما ل لئواو رشم ب ذغاويبعلا نإ سس فضي و رسفملا لاقادكت مارك ذوب تمور سسجتو فرع زوب قررا محسسألاو فور يفرم يسمع موج



 + لورب نيرداق نلعسورمرلوق نل) كس ثيل عت ذولا بسال رين عنا لع ل يلع رل وث جلس مم

 افرع لسابع نبا نع ىف اريطلا ىورو ضرما يلع ىلا تكاد نوسلاوب اجمد ترج نبني ذتسلا نبا ىدد زل نمل حل | فضلا داوم مدع ل ا
 راي نبا يعش نبا ادد ةاودلا اولا نأ ةرات زعل با: قالا تفاوت نول 5 5 قر 2 املا نم ةيدج تاقيلعا
 تلا ءايبلا تهورتر اسلملج يل لتس ىلا هب استملا نيوبث لس ب هدا يطع | رتل لوقو رونلا وص انل اور صخل او يئرل! ىلا عتسمس) رم عطش | لاك, مص ورل ا ةرابعلا ديب ضر ملا فوررم الوش

 ْ طيش[ بير ماخنا بببسرل و هل لفل ل يشو نارقلا ما لشد قروسلا ا تشو اهب لا ةاودلا ب دار لليشدو لكل عضرال شن للعزل ات وكلا دار الشور وسلا سرك رب يت ١

 ييلوظحلاب نارقلاض صو اك نعلاب نر صو قلك زف ناو وظن نرخ لعن كلا ورلوث كس كوب فير عنب اسبلت نونا نشل اوزلا ىف نتسلا نسالاع عكر قو ثلا تتم نحس ندم بلا نا
 و” نامل عضاوتو ”دؤادرازتعإ ورث بولاو ء بو قيل صو* لعمار عو قرصو /ىد/ الضو ف كبل |لضو عراؤل اره يف حمر قالغالا مر اجل عر امري مالسلاو الل اريطعوب ىلا لك كلذ نا

 وا ميرا قل نب ضع ايفر لك راداقالا ثسدارلاو عروزلا يل ايل 7 ت6 نلت هعلاخدو رشي هخسان تيبش نال حشا الو مالسلاو ةولصلار يلع لومرلاب نبال, وريلش كلو نال ساعت ثلا فرم ىدبمل ذب سد اود ادب ل او اك السلام يب الار تالا نم رينو تي
 0 1 متكامل ملأ

 ا ل كعذ و همم أ « نوجا 47 ب
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 :الوع انما انا 2 0 مربالث ,عامانناملا هب بكى َزلإِولَقْلاَو هور قماعا هدأ ءاجياوراحانت نممستلا نما هش إو
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 هيك ا

 ل 1 ( كابر مل لا املصااريخلا نمثكتالملاىا هنو هر طسلاو و ظوفحلا حوللا ىف لوتشلا 2 رم ةعومب اهبلمو ليف انزل ىف عج 77 هدر 0 7 :
 مل وم بصن لل لب درب تيتورتسس ونون اك نوت | ي(.نورل نا هل وقل دراذطو اهريغ و ٌقبسلاب كيلع كير ما عنا ببس كنع نونجبا ذا ى اة نو

 ايلئلإ ناهلررر سلو كلل لم [موشسال) ةاداب قلعت م الاب ع «” ل ” حرب ةلور 3870 7 ظ- 7 ا 53 7 7 ب

 ايباطإ 0 |نديلولاد 100 0 را حى و ١ آت 7777 7 221 3 ١ َ ” < مشرر كل 271 ا ا اىبدس 0 نورس وعنصر ظن يدقلح قتل كانو حوطقم ونص عارجكل نو

 ادة نبدبال اد ماسبب لاب! شي لمرة مل عاوه َكّير نه ما كبا ىا نورجبا نت نوتذلا ى الوقع ل صم نوفل
 ةلبانر نوال اذب لول انا وما لدا نا ببس ايا كاس + | ول !ونمتن ووو 0 ب نذمل ا عطا وولاعى تن ملعإو هل نست اب ماع اوه و هلس نع 2 م ا 0

 عنرديس ةر ابعو سرشخزلا ب عرضد اري نك اولا لقد ملوق و لسا ا 9-2 مرسل 0 2-7 2و م ري ًّي مالا
 0 1 0 امر اد 7 و 59 3 0 : 2 0

 ها 2 دلو نإ مخ ل ا 5 2 1 , 000 7 ت7 3 هع ..ز 2 ْ ا 0 0 ع لحج نإو نمرت ىلع فوطعموهو كأ نونبلي هن وره نيف مب نيات نه ةيرصم

 0 نيه لطابلاب فلا ردنك فاح 5مظنلو متءاذل رحب هلبق قا ودو نم مويغلا نقلا
 ”امابضنلو نودي ند )تلون يذلا: كندر و و ٠ ل 5
 2 ل 92 * بال تاو لن اهلا 0 6 5 5 ١ 7# ياا 6 ملل 27 27 07

 هالو لق لبا يباع باملاف نفي ما توزع تيل يأ[ ل ل ا 00
 0 ا ا ب ا

 0 ا ا
 رراشلاراشا باوجاذ ىلاد نوني ب نردنولاودد حلك يونس 3 هب قاد ويدل نافصوأه رحا فصو لاعبون + هللا ناداغنال هنعلاعتهّنناىذر

 مثترتال بازل سابك ب !نكدرسوت ىلإ“ لاكن !ىف اي "| حج 18 زيربامل صلوا لو تال 000 2 ا - يداهؤلتوهو نول ىل نيبو لاذ ن5نأ هلبق فظل دينزب قلعتو ارا هقراقيالا
 نم انبياء : ل 0 1 لان 1 مورد ذاه هيلع انماعنال اهب نكى اهني ودا ريطاسأ ملف نزلنا لع قاد! يلع

 اننا نسم لكل اب لامق كسك | عراس رب حشا تمرر تا هلع 1 . يملي سبسوس 0 لل ل
 داما را اهسلا يمملاو 3 : عا فريدي ةفالع هنن ى عل دج مورا ىلع 'هينس نيتحوتفم نيم نا«
 و سارت ثور فم سانلا نب ”ىزلا مال ل 5 ا 7 ع 2 ليما 7271 1 17و

 اذ حر شرما شمل اوه ولام اهب رخل كيج ننوه وكس ات قد يد ا مما بت نول كر وجاوط غلاب: لها اوهاؤلي ليدي ويلا هفئاوط
 - ل © مع لا سل نرسل نإ م3716 ى اص اوال دع ُ ا 0 تجوب 9 8 1 7 ؛ؤ ٠ ل اداريا ياليب بصل وذ نيوْضُم ايرث نوعطقيآ مرعي مست اذ ناتسبلا

 هلل 0 1 5 هلل | ةيش ماد هن ونتتسل لوايزممهيلع هب قلصت مهوبا ناكانآينههقوطغالذ
 يفسد لاس مدرب يلو قيدالو نيل نس سك ا 2 نابل يقلك نفي اهل عفاطف كد دمت اشو ىةفناتسم:لمجباو قاعت ثرعبال ناك ارعلم شنت ىلا ميشو ىس لسة لاوس ووولاءاعدارل وف |" د27 م تين مد كوم جم ورم ا يعي و 1

 لام جالا تلزث الو نايبلا درو لمد سابث مرلعمو ارب لوداز مارت 6 ة سل تي , كر رب 0غ نأ "نيج اوان: دوسوا يظل اريرشلا ليلك قل 5 تحتَ هند

 قيدلصال ناقابنم عسا إذن ايؤرعا صاف عرش يعصب ا يضر سالديلولا|(: مطقلا نيريرم َنِييراَصم نإ نب ىاةيرصمنا دا ىداَسئري سن وكل غ حل
 يمين اللاب إش انين اكل ابا نادل تلاون كقنعتبرطإل و جووج جرو ووو ادن ديمي وريبج ند كفلاي 7 ل"

 الدسم تن اف ىف م تنكو مالغلا نلف تري افلام مل املا نوي نعل "ا حب مويللحَر نيل نأ ن وراضي رو قرا هاا لتي طولا باوجو
 كلذ رجل اهتم وقور هلت ئرطن رينز قلتو رلوقوو رو ىرب اول رض أ نأ نين و مرا هلئ ويم م لا 6 را اع ل 0

 0 1 مك عم نير ءارقفلا منمدرح ىكاو نغو نآبى اةيرصم ناوأنإق يسن
 ب اهطعتس وك ارزوكرو زل اناا هيلع قش اذ! ميلك ل دي انت اياب بزل شم لتس ةورم اولا نإ ضع طا وداتن إب كسل و (مل | 7 مهد [٠ روكا تقردودو عردز مناسب ن امر سلا شك فري كوريا تذل, ص
 ناكن ارق ن “د وزمورتبعسو ماع نبا ةارت يو إل اننا مي لس اذا نهسسو لاذ ناك الارسرهسل او عربا بدإملاو مارؤتسا بف لصوت سين رتر ألى دل ول حلك | سيب خبار اردلا نسمع طل لو
 ذا نال يلقاف لعالاز رجا. نال ل قالو اذا وف لسلو نيمو يناس اذان ار يطع اذا لشن عدو نمد لاماذ ناك ن زج دعس اورنع عفيف ل الاون لوخضرف مابذتس اخ
 وا ابي ناو ليعلن! ىف عش اب بلاخو عرابسلا ثفلاموطزملا نال نعمل |. ازييتس | مريع م وطال وت حلا بسيطخخ »ل تفاضل لل اينديلا ناضل مجال و دعبل قام كسا تاضت
 انا ضنا ملوث كلش ىواصر مور يقيل ىف سريرا قدم مول جن اب فنا ميضنا موت ]مر لا» مالا انمي دلاو لإ لول | توتو شيع ةرماب باعي لس قاع اهبر رحم وت حلك
 مادؤمر)ثيحومطرشد )عمر اندم ا سرمسا ىلاعرسبلار شن |نولومل ال كسى اعترشل ايش وث حم موروث أوم اقالاو نول رظاومت اذا لوث كلك« تارت ضن ! رشا اذ | طنس وم اهنا ىف مج
 اراث كلذ ناكو ىواضيب فناط الب لس تلاطرأ وق جلل روعسااوبا»» سوا ريش ناكل دلاسل امتع ونس و دادع او تجر سلا اش الا نير !الورّسلا اش نا نترخال فلوك اذ ءاندتسس ال ىدوم
 يورا) لد كاد تاسع صلال لاتي ل يا نازاديشلال الو حلما انضر دايس يحل

 رار

 مصير امن الك ال كرعل | يع سبل اطير انصر ابتلاكل قو ابق ارضالء روس كيل ف
 مصورات لول ةودمن وجرغا كسي ررصم ابنا لعاورغ نيو ورسطن نإ عا ىلع ورغا لس "راع اودغا نامل لكلا ومالاداررلاكس ابك ربا نعواسن يهد صتى ذلا عررزلاكل شو ص اص نرخ

 أي



 لارررشلا ناك اننتسإ ناكل هفورعلا نكيرل يرزتل او ةريدهلا ل ايد ارث ارسل لعل للجنس اننسسالا ىو نوشسسلا) لب واح ل شو نعم ارسل و هاد كرادب ابر وفووصعف شر يزعل زب نع |ولولو نرحل نم امناو لا وركز كلو ىلئاومرع نصرا نوط | ناكر صن شيخ نيل نيو نورأذنالول عت اواريفعتي دعنا و لضنوفسلا نيدصاو لاول زن عوج اويل ضمور سمسم نإل لا 2 "تو ملعا فاشل واسوا ل وطسو للا ا 9 0-0 لا انتل نساني ةيدصت اهي اوف جلس ليام سل نيل اولى بانا وفريد اوط ا اهامإب نهاد مابي ىر اوان 0 0 هسا ا ره همر”
 متنا نانو وعسر لاق ل انما رتاولوب رب | ىو د ملوث لكم ىداصر» اهلك لطرف انيرانع ضل نا كانا ملوث كيس ىواص» اعز سرب ةدهص ىلا اضدبر عج رو لس نوصالتملوث ل

 كلذ ف ريلاراشلا لاو بازعلاوريخإ ب كلذل ا كسار يشم إلا بازل ]كمل ون لا سرر لاداللو ىونبلاو ذالك مخمل ام بلع امفتسج اب ادب اف قدصلا رئيسا ثرعواوصلغ
 مم لاراوغل اال لعمل رإ انما اكول كن زلزل ز يدق تزرع ونس نال الا دين نادينا اطفال يا اال ل هالو بازع
 012١ لل 3 ل ا لانا 0 3 تي هاكر :لآ هلرارم | دنع نفسا نا ىد تالا هج لوزت اب راو بهسدانتسب يزل اون نال هل و
 لصت#ن اف زا يف طع اناضن سلا نا نيل ةكر افا ات لا نيس ١ 26 نيا هطاد نوهت المل 125/ لقاءا هريدي مرات و لانانزمقفلا ع كرا نري لام سرع 0 0 10 هلل و 1000 ا دور ء م” كباب ا[ 5 فاش لا 4 اح طعا للم رنا 0 7 02/26 اجمل ءارلاولاق ثازط» تسيل ىلا هز نول اضاف ةوزنم اوس وأراد نر اؤ بس ارا كا رب تالا لع دو و 77 ع ثدي ياا 5 10101 1 10004 اولامال لزتورلوثرتو ناورمخ عم حرراشلل ىل وانا اهنا نمي 1
 ى كلن انزماريخا ول ليان ىورانننج نم اريخ يلع وري وأننبوتلبعيل هوبا دانتر اح 0اس ل قط اسكس 2 ا .س ىف ع 722777 |ميص الااركدا نوسا نا حب ةاداسلا ف صحند لا انا نان انا[ اري> قش 200 لنبي ن١ اني ىسعم نيغاط انهن نك اله الب و هيب الراب اسوة يدل كلاب ض 00 | اولا يبس ل عب ملول سس اعترشلا مب امام ناواسسما نمل فازلف_لمصمل
 1267 2/01 با نمو ههريغو كير افكن م انرمافلآ> نب انعلاجلْونل بعل لم نإ لا 0 8 3 9
 م ردع نيقتملا ناو كم«لضفا لون نين ناو انامل ل زهازرمااوقلا> ا مأع انعم وملك 7 0 ا 00-0 فمي مل و رك !|ب مان نك 2200م7 2 ل. ل0 0 ش) 0 م ٠ 17 كا .َ 0 : 0 0 2 0 : م 0
 هان وري اليو ]نإ نؤرقت نوسر لني لانمي لب مار ساكن 2 0 ش و تورك رتل ردنا ا 0 2. 7 7 2 0 يل ١ 7 ١ 1 .لإ مس (لتلا ىااكو روس ريل خلا . ف م نك 1 تطوررملا نولي تكل, ءاطعلا وما ندع "ى 0 نورت نيالا لع ادويونلاٍوْثح ىلا لو يلام نفذ اسهر و 7 ا هيا ا 2 1 سوا مارو قاع عزرا سأر جراوي اوك الست | نيكو إ فكر غوب كم

 نودكوز لاو ككل كني 1 2 بوكس: هب نوب نوكأ ناديا وجووكلادهقاوا نعت نم الو 0 5 1 7 ا ا 2ك ك7 2 7 2 . يلا ثراث هريس 7 | رض ارح 9 ايس 2 ك2 يا لا ا
 عي . 777 ل ع 2 ماو ٠ 5 / اكل | ارب قواك ى لا كل يل اشيل نردقب قلع رروك ل 7

 هون اوبر ليمك ورع نينمؤللا نمل ضف زحل ىف نوطيبوهف | نيتوهوضشلال هب يطوي اجد تاك
 2 20 ا ا لك سيأء د " أ 2 7 ١ [نيططلنعس تا مام لس شل| ب يري ب ايف رار |

 ايقلا ةيرالا رش نع ةرارعوه قاس نعي 0 ة|0نْيق صو نابل نيزذاكلا| ..|اندبك نع عر تمايعلا ميل انيس سما” ترن لمتنا
 اىبتما جو ]نولي ةابهؤرمال نيش ذا قاس تب رركلا تدشكل اقيوازجللاو بالا | مر ناز 1 هرمي اووك ل لبى الاو ل والاوب رمصتللا اما 2927 2 كلل ص ل عا أ, سرضلا نياعن بنوا مالو حل سوأص م رانط اذا: سول
 ةايلذ ىا نوتروريضن ملاح نحلم ابوه: نيصت نواس بقرف 1 كلو ٠ 72107 تا لع سر 77 7ي7 ف هر رس سا الجزل ١ . زمخلا , عد ارعاو "جويس مال هايتس ايرملح "يلو
 جواد در ليدل ىف نوت نيا د6قو ةلوؤرم انه قزاف مفرح طال كنز د با ع رد هلل قنا ه2
 دوك 24د ”#”  قلوعبإلا ن7 8 ني ةسرا 22 7 لا ٠ يلقي موت هلك مالا 1 7 اور ةراودسالاو ملل هدا سال! ةرابع
 مك ريستس نارقلا»ٍثيرحاَلدوبدَي نمو قعد نر نفاولصيال ناب هب نوايا عيد نان اديفي ظل و بط ةرابعو تال لزمخل ارنع دق اس نكركن

 1و5 نو وت ضحب لع اومدن ل ادحاح ار قفلا منع نيم أنتو ناك
 با.” 22 ه0"

 27 ا 2 لما ص 202 الإ ةرشل انبعنشنلا "و اسلا رعتس ا اسس رك سلا كسا راك
 ديرشس هنن ركن امللدما دا لنأو ننوه كح ليلقاليلق هزحلنأ يع فلانا ملل منا نكن
 مج 0 يطعي أم كركم مرق ىو رجا لاس 1 7 ةأطل نا 0 اودارايكارصا و اّيط 7 "نورك او تسل الو تسلا

 هد 0 زل ةيلنىلعمب است لجل دل 0 010000 ل
 (نولوقيأم ةنم هن 5 بيلا هرذ ىزلا ظوفحلا حولا ىلا بيفْلا مه ليعمل مل / 27 "ابو داس ينل نويتس» 5 دروداس 2298 0. ٠ 20002 10017 ا ٠ 6 / - : سلط م 58

 . 5 ضلال 0.7 و : 9. 7# 2 اركب ارم نكس اكضوزملا ةولصلا ىلإ كسروجا سي
 سد ويوهودإ جاو ريصل م بلص نننلو ابا بولوك ض0 رص ل

 5 له يس 0 2 نور | وفل و ةولصلا وم انا روج اد !نا كسر كلزيراش ا اولصلالأ
 تت وحلا نطب ىقاغءولمم 6ٌموظْط م وهو ةيراعدىذأَ ذ|مالسلاوةولصلا هيلع 0 00

 تا مال ليف يظر ارسل وف للم كراد »بس لوعفسد لل ىشل لك وطحيذ هلوقوار نفي اورككى عر وس يراقب بتي رن ل هديا الاء || لوم لق دل 1 ا و 'الؤلا لك ندوحشم الاكرم هللا امكان نو ”نيزلا لآل
 نّرملو حلل لاو صامل ير زرسلا زد ولج رساو وعلا يزين ةاصحلا هدايع كادوا رار دس وريف طسول حرف يردون اذ ذك س ام هردشس للان يرو جرد بازعلا نيوبدس
 لشد من ردسي عاررش ا نار ةيصلالا دعم روس تالا لسوق 0 عريانا و عرغلوإ انور تر صعم ودرج لكل بخ نر اررتسا دنا نورا يلا نبا لسا ث
 موريطسلا لص لل وسر باىضإرف نضر جالا هز تل يا فرك صاذ رمل وف كلل ىداصنراب نورتي نفل وازاكق او رك اها لعوب بعل ش و ساب نب لل وق أون سول ل وأ كليب: كاندبعلا
 ذك لل ديد ادن تندىف صقكل يصقوارلاك نام ني الو لس فوز ف انصب بوتس ذا و[ ىدانذالوق (للسلم عرارصا» ندكى رب يطوبطعلا ىف راع يكول نول والا عشرببمئدي ناد اداف فلسا سد اوما قة ادد هبا ايفساوزغا 2 راهو 9 000 00 غإ
 + ارك ى داصإوب ابنباكم |يلعكي الا ضافي وماشي نير ب ايس فز نبا كن حنا لاسنا يلع عجرم قل اينما نا اولا ارنوب دريل سعف اترشملا ب اذ ميسل|اوورطنو ىلاعرسلااوكدف انوإا حصان عنصتنلامنم | نسل انلدب نول اورق نزف اسما وامل ىو حى لمسات اذصو ابلاوت١ لعب سن اهذ زو ىلا امبط بضيبال تادزلا نا

 رس تان ]لج



 د١5 ١.2

 "رزارملزب جاز اوان فلز فلز نافل ابو عئانا كابول وف جكلا» ناز اكن يوزن رم دس افلا ركلا نم اللد ماللاو ذقن اور نيزلادا2 ناو 7ع جر طك طل ادق يراد قر ا اين ناك دنا يلام لاله جان ارث يلدا هز تلوم تؤم, لو هل رمل 0 و املا نم ةديص تاويع « لرب يقسو و ءارعل اي زين تائاصل ياض ل ائياظ لس رديكنمل وف (حللع ا اروا تنايرد ىضا ملا ساقلا اتوا ةلورل ف تل 7 1 سا لا
 ْ ْ ' هم هفاكارلوت هع 2000 امو لات ب اوكا مرقة رت نب »كن وقلي اود كرز وتم 9 كييلع دلل ان ونه ابياوب لعمار هلت نمو فول ب يوم اهل يفت دبل عين ىوانم هم دصد ريع ع اهمدنت شحن وعم اذا ذاكرا كلذ:ازلا وم المل وق كسب ١ ناحل بست دعا ل وبدبصل م لزقو عراطزلا لاك لكي ناد اب غن ونصب ناد اجي غلى نافل ال ملة س وعل نا: اضقبل اظن يلا ناد ايت ءارع دس عل: / )كيلا نورت كمل وأ حلم ل:

- 
 لبورتنلا ةدإب وروما عضوم بالا اوعضوف ابل لمعت ايا هنن ل ى نا كس ىباهدق ابل طضالاو تشتمل /ٍ /

 هدا ريو ا من اسلا عروقولا.ةجاول أع الا قاف ناحل تبان او: لك نال دس هوجو ىلع فحل قحموف اوذلص او تمايشلا ىب قالا كا هسا وحمج ريك )ىف هاير مسا ننس ةقاحاملو همن
 اننا انيلاو ةعبفكا لت رعت كيرومالا ايف نك ق لا اهنا امنيا ايو بي. تف حملا | م للا كررت

 باوعلا بر اولا و قررصلا ةنجاولا واصلا ىدرومالا نسا وكا تاوذ ظ .
 !ءاصخم قاوتا لكى ثدوتولاو عر وقولا نجا دروم| تمايقلا ل اوت نير اكن تنسو ااا 000060 ويحد تا هي رو :
 501 | وه وءاضغلا ضلال, وارعلاب تول نطب نمر هي نمةمر ةمن هكردا هكر نت نو
 تيم ها انا ى زك لاورلذ ارم اظلاوةقاك وذو أ مسبلالي اركاب يكاد | |[ 217 © ها و 1110110 ءءء ذآ
 00 نإةءايننالا حنيويبتل ندر ةوبنلاب نر هبتحب تون دريغ نجف وحر هدكل نور
 انفي واف كارلو قلل لا ةعض طرت نكمل ا( يا سبر شارظن كيلا نورطظني ى مهر صبا. و ءايلا مد كرو يلاورفك نزل داب نبال كل وت نا ةر ةىلارومالا قباتكف الس ورلظما ا واملوق كلش لا» انيق - ا :هنأ كيلا : . 12 2 3 ا 2 2 د “0 2 7
 رزبوم ْ ىا كسى باقى ادص اد لوالا | تيل لما ورشورول انوارترم 5 بمسدس 0 ا سحنرّول قبو نافل للا اوتو كزاكم نع كطقس و كاعربل نأ

 حلل ارتدرلرادر ف زيد تيسانلاب كاردا ادرلوأ للي يدان يأ ١ تلح ا الاب عا عض
 ريزاسويز ياا ءانعميفمايذسالا نا خوخ ايزل[: ترها نجلاو شالا نيل ةظعوم زك نارقلا ىاَوشايو هب ءاج ىلا نارقلا
 مرتو ميناس اد سلوث كلك هرم كارد او دتبس و ىواضعيملا يو اما < فل 7 ايي » عدت ادق ووادي ودا ثمل كلل ل دارت + يدي نجل وز مسانتر نسخ د ناتسشاوا حلا :يكةئأ حلا ةروس نومبهيبس

 ل ميظعت 6ةقانبتل نليضلاوا ازجلاو باسحلاو ثلا نمركتأا رار قيقا: ك5 |
 كبسات ل ادار ايلا ىف الور يشم ل وال سالى دعس جلاب ىردا نال ع 0 27 يعطر 000 1 ع هللا

 0 اا 0 امفانز اشليظخم ةدأيز نق اكلاوكملعا ىا كي دأَدو واح ربخربخو ربما مواهب اش

 | نر ليدغي رم تم نوي داذإ تدرك ايلا رمال رخ ةزيلا عدم تبن ىردل ىناثلا لوعفلا لفه دريخو ةينَدلادواليخ«لعبأوو تبسم لاوالا

 ةزواجلا نوصل. هيحاطلاب اوله اذ دوم ماد اهلا وهأب بولقلا عرفت انجل :دايقلا هرقل
 ريادعس الو للك رص ضولرد عرق رقتملو كلل لم

 تال جالاوا ا هر“ ” ل

 :اوقلو للكل لوررب ركل وصلا سدر شتت ءاصاتنل | عم داع ىلع نيش ةيوق ندين عوصلا نير شر طم ربا ومِلهاف داما والشلا يحل
 ءاميرالميربت ناوي انؤ لإ سماعات مةدضووبتو
 1121206 نيكلم نيحو طم يم او هونلا لة مشت بانو للعقد

 رمال 2 سورماازب زب اراه ةريرش حفل لل ل
 مفسسل للا ثيرحلا ىلا كزوالد ليال تجزأ اهبازن لعصر مما
 ناف حرؤل مون ودان مولالا ل ايكبالاد نم ةرطق الو ىلايكمالا عمد نم
 راع موب جرب !نلاو لبيع ربك ن !/ | لع تطول مولر الا

 ياا ابلدا ىورو 1 00 ,ثرما اءاتلاوةلقم سفن كفصهةيشاي نم همر ىر ليت ةعراذ طقس ةةيواخ لك لوصا نيتي ناثملو لن ىداصا» لس اهعرا نعرت نانا لغتنا | لص رص... ده يرو بر بأ ا يرش
 , تنازل لول لل لورعا ةرعتاا رار اردت. (يارربل نوكسو فاقلا وجب ةولرق ىو دانا هلي نمو نوعرف ءاجو ال قاب ى ةغلأبمل دا اوس'|[لث عبرلا ب اذع ىلر اهنا ين امد ل ايد حسا زن اك عرج سني نع عر هلو 2 ذل راها 7773 0079724 ها را

 انو تموز وجم ايا برا ابيت وتنا مايالا ىببسسو لاقت ىف ل
 اجلمثاربعس اس تظرر اع موق نا روك نال لوو انشا # ف امال

 ملول حلالك يزعل ماعم ى ذل ازحلا ل وزن نمورمتلا مويا
 (ةساتناذ كءز ل وعض لاصوا مام ضال لايل تيا تحل وح
 راو هديق نع نصا رتدام عطس قت ادلإ تسول عيان ل ضالا سمس او
 لص زاهد ىلا ةراشا تاعب انتسبضملا لوقف باذع عبرات نا طسم
 1ع لى ىو يواصا»/الطالارييزطما يقاطع
 علم اننع هلصانتملا حريرلا عم سن سيلسسس ةراعدسا| انمي عنب )و عطقل ار
 نري )| تم ابن اوس ورح يطك كو لعل لس الل اللول
 4 عاصر اقم لاقل نديم متم كلاراسملا
 اني سا ىوربطت ايوان شو فاوتالا لاف لستغرافرل ول

 لس ل0 ل عا كم ِ و 27 ” ل ب

 االعفلاب قرط خاب طول موق ىرت ىهواباجا ىا تان ءملاو ةذاكلا مالا نمسح رقنان“
 ل ريو 78-77-077773, إلا 206 ول ١ وسو و2239 2275 5
 هلا ةلار بيت لَا 00 ول ىامهتر لوسرا يصدق طخ تاذ

 نلمح نادوطلا مز اهريغو لاركلا نمّىش لكقوف العز املا قفط ان هريغ ىلع
 اج يلع قالسو هلل اداولص حاب عقلا ةنيفسلا ميراج قمهالصاىف ةناذاركأ
 كالهاو نينمؤملاءليخا ىثوزةلدفلا نط ى نزعل نوق يلاورغوأهؤ عم نك نتووه

 0 هنن ف ريو وج ه2. رج 1 يا
 رولا و ركنا ذاؤ عمسأ ل ةظفاحمهيعاَو ند ابظفحل ارت ةةظعارو نحل نيؤاولا
 0س ضرك تدفر تلو ةيناذلا هو قثالخلا نيب لصفلا ف نجلة قل

 اسردإر للقدر“ ت ولقنا هلابإب تكف اننالابب تيم طول دوى ىدلوق للم ل فاضت اوورك ىلا ةرعوملا عر د ثاعنإ رحل نمرلول حلك لاو حل مافن لاذع رج راها
 لان بيطار مهيعل بنل ىف انذاك ن وكي نازوكيؤ مان نيالك يسملل خصل ]ناب هسيتول ىلا راهن ىدل ل افالا ب اص لاخلا نامل الخلا تاذ تالعذل ا ملوف سر 0

 ةررقم سف فصلوا ام ل ىلا دنع زم ام كلذ لارسال
 ملول قلنا ادبقب ضف هررتت وزي ث وصوم فص ب للتل

 كر, لري اطفكن او اسيل الاو كسضن ىف ئوشس افك نا ولا امصنو مل السل سو اصوإب شذ ايو ماعو ماس ود الوا قولا نزلا ب اب بالصا فس تم نم اردو ألك! كارو كس تدشن تنعم نإ بنل اتش تيدي يطال ضايع باول ارو مل يو ناين .ء عرتسا عمر طإ ضيلاو قفصلاو ل طوللا نس جيجا لعطلا سن ىلإ امنم < ىزلا "الخلا تاز ت لعل ا لم سيل قد رود ثوزح مقص شط افلا | |ةراغا لاففالا لس تالينل ارو

 امم ىلا كيسي انا نال ل اسبسم نب نك سدد 0 اب ةيئان) بسورلوق للسلم بطن دس منام |ريغو ةئيفسلا رسصق اذنك و 1111000
 2: سو سعر » لس وال سس لسمو 1:4 ]و باس



 ل
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 2 و ناو زك اسلم ركض وك إ اسقاولا تعقو سوف لع حراما" ندرلدراو فوق دودسووس فو انتل حل مها ىلا ريدم م
 تمم يملا لطم غلاب | تراص:مق اولا نامل و اة رانا ا كولا تحقو لوقو تل نينار 0 اننلا نم ةريرع تاويل
 ملوث كلل ىواصا» ابيل سو ضرالاي اوطص اول ز نيل 1 سلام اورظنملايف ا طا لسا اهدا لعل وف هلع رب تدجوو تلصتءل سم اقلا تمار فلا يار اسادتو ناعنح لا هس ايضا ال
 همام اهسلاو مريع نوني رث اعين يكقرملا اش مالا ضرالاى نو تاوطسإ ىف نحت وفل ىلوالإ ةنيعصل ىف وتو ملكالملا ل اق اهرالا لع ينقال لملم لعدم اعرضصلاو وعل نمل اعوو
 ممانقاو رداد دع دلل لاعدالةروسب ريغ ا لك اةاعؤزم سام 0 نيفادا مل حف رام اردو اش نمالا لوب تضتس| لبكي رم دن ولا لوبن

 را نسيب بلو سوال مودرسا جود لير صور كلي لس نأ ىورو ضرالاوراهسلا ند 7 0 الظا عدنا نلا ىورو ماع بأمس أبن ىلا مرعا رق ل ضر نسب تعول نوفل و لطس لريال
 نر ن كولا | ماندي ني لاند لاعترشلالا يودع رجال للان نوفص ين دشن نضر سابع نيل ين الا هرف ق ضلع خو فسم نما وف حلت كا« يناثلا موو عر مويلال مي اعف دين
 ِ ةفاشلا ظ "ىزنلاكرأت و بيطم صوص اه ما ال ياعم ينام رمز لا عشلاى شر
 مالا يفاسلو هوجو نكىلواص اخس ةيئاك عمل نا مع اورمكلا يف لإ : 2007 0
 نارك ديمي باتل ىل هامل عاف يرسامل ملوث لكك 1١ ب اناا وتانلت
2 

2< 
 ياو نمي يو مل ضاوي تاهو مقوس ن0
 :ك2ايل ىلا كبر ضر لجوء املا اوس لع هكيدمل نعي لوةفوض
 لباب قال نو نسر مذوفص واكل ناين نيكل
 "لح م ةاه هيوم هيعامجاراطخ ل وقيد ريع بانى وأ نص امة زنا نم نيبو
 طبع قولو 6 ةياسصي يلم نبأ تنقيتكدظ قالو وقاو موأع هد عزام
 ءليضلا لاقلاو ةاقلا هزم لواسي يرقد ناش ةطوطقا يلتصق«
 اينرلف ةيضالاهج140 م1 تونس امي ندى الحمار اواؤدبإ لاقف
 ايل كيا رداء هدم[ نكن وأمل قل هيبتا لوف هه تبيان وأ نما
 . قر كله 5هيلم قط خام تعبأ الآب قايكسعطاقلا ةةيضاَفلاَك آن سلف ةَبوبلاىا
 الص وو دقو تبت كسل هينآطلسو هيلآدو هيبادجو ةيباكراهو قو قوق 6 هامل

 5و5 نه ةززؤك طخ ص وأرف نح نون مو لقنلاو ارجل فحصل آب ْ
 هس جاية نؤلجاأ ولسة قرارت لفل ىف نعل هيدياع# أ 1 2 كت ب
 قدر زل نقلوا هلآسد ارداف ولحم ى هوت تا ال ونوس 2 نتي لش لرش

 سالف 6 نيوسلا ماعط ىف" ضو نوياخعلا هلداي نيب كل ناك نا نقلا فرظلابلعفلا|. سايد اى ةراشا تشل نات كت لاف نيتي نازل
 2 ا ا ا دز 0577727275 ارو اعررسلا م ةزحالل لمس كرش ا نإ قس !كلذو ب اسك مولى 14
 نيران لفازيدص يناجي ةانطوو هيدفتي برة كج فاول يس
 2 ا وللا ىرم م وب ا فرعا زك كلو. والا ع يلا لاا راما كأن اما نووي الد نوم اورو املا فذ الو ابهتاصابب ىنسي لس لوعنم
 م اقوا نم منور هيأ طئازال 5 نو نوال 0 ع ما الف نومترد أرب 0 نوكمو
 و هناىبس هدا نع ةل امير هلا ى اذوب لوسر لوقل نارفلا ىا هن إ!ق ولد لي ىلاأهنم تا ل ا
 د1: نو 5000و نت لوطبلو نوما لورود لاحت جر نلف ضال سدير علا وو وروي يو يسر حور | ببس يس اؤل اب كالا مايا ةسرفلما ا/ملو نبوشب

 | كلذو نالاعتسا اهفوا ذه لسمآ مؤ | مل أ كبح عهدا انام
 [تاكن افاوذمن ن بلاك ةسإ انعمو نوما نول اير صالعف نوح
 أزبار )لوقت صقلاورلا نال را ىو
 تيانؤراذنو عمرو ديس دارا ررم الكل اوقالا ىف كلك اول هز اياعددإو
 أقروا بسك يطا نباطم ران الا مك" اهب اصنا باطن اكاهب لضم
 هرخاىلا كرك ناد ب نإ لوقل بط خل يضصدد ايلا كس تسد ريفل اطم
 رايز ايد لوفشب اطخا ناك ير صل دفرنس ةزج اطمن اكن لكو

 راض للاضتالاجرصاطعف تناك ذآو نار قل ةغلىرد نو موب اذ مدن
 |يطاب وطار نوع ابنا ادما تاذل ثالث اهنناك اب عوفر ا ةزرايلا
 رم نودي نايا نارنم ايوا نادينا اي ارسم ا. ئاسناي *[ لاقي
 تر بلس نأ اوم )لاقي بشن وكن ا ةعاشلا تادنب اب
 0 | لاقفدؤلا نالوا تفلح نوح نا تلال نيت اوببب
 تاس روب اذ ابلولرم ىف صلح او شخ اوناضاف امن اضن شن اور |
 1234 لم ربدصقلا النعم ل تو كسا ىرجتتفاولاعت | نعمل يثداوذغ
 | نا اوبل اذلورايلا ير فش لسا, متظر ايىلاتللرصا الاساس

 ررصملارع اشلون ديوك ارثكل دال ساو كس ريف ذانتل ق جلع
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 ٍ باتكم وم هريرهف اورذا »و سيف عرزانترلول كلش حالا طاو
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 اهيمأ

 : وكل قمة لح 10 هس! ز هدردديدو هد انس ث 5

 ا 0 ا 1 ننال قنا وقل اعرصإ مر اطلس ١ ءلاملا كنزي 118

 داعب قااماهوركا ندوةريسي ءأيش أب أونم جه ٍْ ٍّى كوم ةلئازامو نيطفلا يقوأيلا 0اس 0

 هنتر نبات وه لب يشوه ح نكت لذ فاعلا ةلصلاو يذلا نم تولي ىلص ا
 7 217 22 1 7-5 2 01 ا نا7 تيل هس لاثابب ول
 أنامل نحال هلقنملام نخلق نإب ل ليو ادالا ضتب نيلع ىتلا تال وقتولو 0 1 0
 ىلا 7 7 7779 و ال 2 0 يصل لل شالا اء قم زاك نيج وسو مامالا ل اعانتا عرردلا

 وهو بلقلاطإ ين 6 نيَتولا نو ةررقلاو ئوقلاب ه قيمي باقم رافت يقسو 7 كا
 ةلكاز ىرموأ ا ما دآم مطقنا|: م5 أ | مثل ةديطرشلا ل ونا! نع ةلوقنم يايصاضنم جرار نلا نكاد
 ةرئاز نموأم مساوه لولا نيك وسم هبحاص تام مطقن ذا هي لصتم قرع لب لعل د مس

 تدوس ابك ب املاك مل عرارب ملول كلل نأ سرافلاب اعارذ
 ضروس سبا فاسو لاوطل د لعل ارم ماد, تيرع وول ذو نات ندد كنا عرابااع يوك زلال هدول نور جر |

 سو مالا اطل ةرخم نا عنموم د عر مالا رلوق دان. ا نب نول تلق نق لق غل ربتد سيلك هيلع نطع دعو ةرئالا ل كس ميلا سيف ف هلل كا
 تيس سان نأ كاملا نص حاس رطص ضان داك تيان وأد كاش
 نقلا نيل املا باوجازيورسلا نع نيرا ةلاس لاق يشل ل سرنا ىراس يعبر تنل ملا ئاغ ف وبرشدا لعسل_ ممول حلل كو رق درت رج ةلاضدناللضلا
 ير شتلاوفوكلا ل ل ئيذك وم نوازتو نوت هلم يدخل لوف (للسلل لم قاهترشلل كلل ايل ضصو عازل غيل سلا وقدم اب اوباذ لوم لوتل ء!لل اني نيت الكر سل 3
 درو ميت اص تام عطل اذ اب لصنس قرع و بو سابك ب !نعهسهداذل يح اد نونلإ جب بلقلاطاينملوف (لملت سارع” مز نداتسيل ذاب ىلاسد اي تا ت اذعلاو لوف حليل ل ب نابل
 ْ !انرنلا هس سلا لك اوبس اجي
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 اوت لك ندلاكا لج | نيا

 لل هر لاؤ تراك نوزع لو مه ' رب نذل نا باذق إرم لدا تناسو بانعااتخناال ينل
 ءلامعملا مكي رض يللا كر أنت

 نجلا ناس الحا نوع لبخ نين يرجح هيك لح ا! ن'لابمكسو لارا
 همس اوبال نيحموعل منال ىلا هبل منوع
 01/7 نوفل لاو نيؤرسسمد نقلب هننيزتك الأ و ؟راملعتلات)و
 0 دقة نأقلا ى قلوب نيب نكلا باقعو نيقدصلا با اواراخا
 لسا ما نوييراوعبرا | ةيكم اعلا ةروس ٌعونظعلا كير ناز وسب زنوج
 قوما نيكني د نيف هاو 9 ذ عاداعدليإَس ل اس ويحتل نمحتلا ليا وس
 امم إجرمْلا ىو مقا ليتم وللا نيل قيوم ان هناك نإوبلالاق نراك
 املا ندم بولو هل! !ليربج مورا 01 ملاوااورإ م يدوم شوركم

 117 ني يقام ف رهبان ةيىافوزف تاتا
 دب ةيوكمةولص نم فخا هيلع نوكين نءؤملامآو ريارشلا نتي ن هلي ملأ ىلا
 ايف عالى 7 52ج 2 لاقل ررعؤب نا لقا نوم ثيدحن لف اجاعايرلاف
 هوذوفولدم 00 رهام ةتاوذ اي 3و مقاوريغُمأ نب بانحلإ يانور
 6 ليا مقيى
 اعد محلا ب05 ميه + لكلاةشال هيرو بيرق امج مدح لئسيالو

 نانو اولا نق 0 ملا وون ةفناتسم ةلمجلو نوملكتلالو نوفر ظ

0 0 00 

 .5ل5ىلتفي ىلع طع سلال كا ذ نوي عي مج ضر |ىف نمو ضو وون
 ُه ىوشلإ ردك لع باتت ظلت ابد ونام 6 قلدانلاو دانلاوا اايء!ةدوبامل عدر

 5 ىاتلا لوقت نإب نآمالا نعم لون ةزبد | نموت سارلاةر لج, ىو ةاوش عمج
 "اعوام قاح نَا لإ مالا تهنل تاو زكام قا لا

 سمو !هّسماد [ووثلا سم تقومأعو توجو هما ةويضت 2 رم

 مورلص شن | نينمؤملا ىا ةٌنيْصَمْلالإ هنم نلدتدت بيعم
 2 ١ ليم 21 ]ةوكزلاوهجم لا مبلول 2. نيِنَلاَدن وظاومذ نع

 9 5 1 دادعار:ى يسرع | تركوا نا

 0 باسو لولو فاتنة تانص دع ول ةرق لو و  ةلس 20

 , موكل اعاتب ريوتعتلاوابذ ل اعلاومد امو فيلا ني لاا دسم رراوصن' ان )ارسم ارجوا الم ام
 مور » اعولجا ناتخا اسمر شل نا اعوئمر اسصو | ناك يل امسماذ واع وزر وا ناكرشلا رشم اذا لسة 0
 ملو ءاوأ يهجر برب ياش امس اذا كس تو !نانى ابو ا اعولر سيم لليمن رم ناله الانا او نمو اع وزب صقلو همس

 وفور نوصولا لسا ةفصلا فا ضص) نم نواب لوس ن ديووف فشلا للا سلا تب اًنارهالا لءنيقبلا وك 0 بيطت» ندقملا

 ملول لس لا 7 يلع دارو ندا نلت زاب ادزل ريف 0 حلا .رلااو
 ' 0 هل سكر "نك رعلوف لس ىداص»» هيلع علم لوب

 تنام هدو رج فرامل بانسمل3 رسب اء لاعتشا لاف لا باعت ءاسلان م ةراو اع ف لدن نيا الب ريال ثراما نيل نابلس لص فارم« شبا ل اصو انيكتقمت لعوب كس رانج هك ناضل هط واموت ا عي واولا تن طبالاق نال ككل
 بلان باسب الامم الل ياضنلا نا درب كبازعوب اشرلا اارعوث وت ةراشا كلير يو عقم 0

 حم نوب رو مل اذ ل ني 00 ]رق هدب 0 ا لع تمس موا طا حال
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 29 تاب اعاتخي تع كم اللا نو ابانريلا نوح

 لف صو نسكشعلا نيس ةرادشم ناك دليلا نيت
 ير |كلذق اعدت ايست اهسلا لاء ايس نك اعدم سبر لك نانأ :
 لماع رج علا ندوباسا نداء( 5

 نادل ثا نيبو كت كرارموويصحلاوريقلا نم امال ١

 ىواصر/ ل اهترشلاوبورسفن رع يضر

 00 ل
 اارسلا يل ريب عر اوبل دفان لاير زكر سدشعع عشب دعرسو كسلا ثيركم ا رمد و عطا نم عرومو نسل اهل وق نيس كس ردم لايق للسما ناو غدت هلس لوو شا ىلا

 7/0 ءرامبست اهنا لانا بكا سانت انزع شل ستنل

2 0 

 لةوريزكل زاب م

 خاوي مترو لع لا, لابن نا
 - للرمعاول حان يحل هو يلعو ب قلعت أ
 0 _/ٍ ا اسس
 راحو لل ور وعضلا :شسس خو ازيراشا اشنل ارعاصنملو
 ساس للي ىواصر» نك ىف نشل
 باتو ورم طيب ىاملوث 7 ]لي ىداصب املك صافن طعنا لع
 اد نام ى قاعترشلا نإ ىنقستي جم ارقد دق لاوس
 عال اناحتب ل عكرشو بلا مول ى لب بازعلا عقل سالو

 لالا م, سابع نب نك / اهىا نيا اور ماس دولا نسور ارم ناكمرإ ”
 ريشي ىصو ايدل فمك ةنمسلا نسي رارقم ناكملوف ,_

 نسم تم ثلا نس رادقم لوط ملى عش كلس عراد ةلص نو اكل
 حقيبتك لعد لواراذللا لعند شلال ةلاطتسا نوي نان ايلا مود
 نمو لل تادتنس عا نضل نون نسي ل 11

 عزت ربصانرلوث اليك لاو اع زر م ىذا ديس ىلا نكن اجت نبا
 2 | زعم اور از الارجل 0

 ا ا ,ويضلا]و
 مو

 هاز ب !ناكاذا م اظوبوايرل صاصوايفمرر يسر نوح
 2 0 ثا لال بازيلا

 2. عبالا تيلو تيك امس وك مول كلم هرجرر2 فوزك لخ د
 < | نااءايقلا مول لع ارب ام ناكاذا كم وارن ةييرغتلا نيل دب نإ
 0 «سواصررب عشر لومي اذ كل 20

 الكا # لبا اكس ابك نبا نكرم! ناد نسا :
1 

 1 |نررينعلا رو صير كلل تيزلا ىدم
 2 اس ناهد غنم قاسى نابرك

1 0 0 3 
 ل" تاما نم انبي الالى اللاو غانن ريش
 ١ اضل ناكل د 2 د
 حله بيغ سن وقابلاو وبلا عن ملاسللاد خامارق ل در نكح

 لاا نلف نكران و ديشااسضرلا |
 نا اهنءالوصفموب ناك لف فم عضل عرافلا م أوئراصلا_لع
 0 0 طلو ببسل ازا لي يشد لم

 ميئائناا تب نوع نال رج لل نك اكتم تجنب :
 ناواببل يطا سانا حلم وداص» اي و
 | 1 هنا غاز قالي
 اؤرصلا معلم كل ذو ابل الع لق نو برا صال وز لوقم ل
 ا 0 ا

 لزنو اننا م 17 دال لع

 1 نم 0 ١

 طي

 اي وسواعو تو هرمنا! زكو اهوزب ةلومعس ذا نا لا بر اشم رشلا ستنقل وف

 اذلو امو يلوم اذ نا لا كاز راش ريكا سمت وق







 ير تينا غصاب تاتا بيف راب لطم ا نيلاط وري 7 انما ةريرص تازرلعت هرتز فلا ين اذدبو ةروصلاو ل كورم.دض اوفو شلاروصلاب تالكشملا لورق ابل ياو ران ماصا نيا | نيا نمل ث حلل ٠ ىوم لإ را“ |
 وسلا سدت تدطقن ا زف كا لم نم[ عر ل والا جو ارلاو نجلا رن ممل عم نوثويب سم اردو نردطايشنل و نايل لو نجا نا ليد مداوالوا شالا نا امل ءاظييس وك 72000
 انلعى ليرزور اهلا نم ايزي ليتاولاكرلاماو ادف موت ىلا ن وس ايشلا تعبر بلابل” سودارس مزج و نيطأيلا نم لرتق هظايكع قوس ىلا نيد اعمباعصا عم ل اطإ ميل ءدر دصرطبال وس إلا س اين نبا نرسل نرأذ ارتصند ليم وديع مصعد (ل أل | ىلع ترض | نمل جرو نيسيصن وق كل ىواصا» سم اب نعل اوريب| نس تبش ات عطقنار قو لالا نسف مذ مدن
 انوار وعم ارا ناو أل هالمب يصاب لعب :ظاكك انتر صاق لب هس ؤردتم بقوم غلي نإ لارا فم الان إنو نيارتططنا فراس, نيو انزال ا روظاخابيرانم مالا قدش اولا تاكا واق بيلا
 ذب تسرنإ ةيرافلاب انردج حل اعرلوق كلم باطلا اوس ىلونيل نم ةلخخ هولا نيذلاو سيف توون نكزلا نكاو ءريغ لبق و دم تا دوببشمل نايحولا لاق اذان لدكتملادبعلطسال غزو ء اسلي
 ظ ردع 1 ناز اف شالا ةزرم _ نجلا 2 11 نلا قرارت نب كنس وق لكس انبر حرط سانب د دص ىلا ل ايات
 رهت قءلرقل عمت ناش ريمضلا هنأ هندا نم ىولاب تربخأ عَلى سانلل سحاب لك تا يالله لدا, اساق 00606 م س7 [ م7 0 ا : هس 7 حل حرارصا» بنس ل لوزارنازإ ططساططت
 نيزلا م5 فئاطلاو كد نيب عضوم كغ نطبب وعلا ءص نا ذو نيببصت نت 20 هي ل ريب لاو تلاقلاهفن نا ىلا كلن راغا بلا قئاطلاو < وما 8  ةلا نك يسر وإ | لالانسلو ملص :ءاانبب قدييلا)و اضااب قرص اكايلع يفي

 :ددتانإ مملااوعجر امل م.وقل اولاقد نيالا نيا ناقل كيلآْرَصْدَو ىلا دن هلوق ىفاوركذ ا تلال 0
 وبس وول ف وس او 0 ل ازال برعلا نا فلذ د لس كوني نير مو
 وصلا ن اهلا ّرلا ]رش كل ربع ةيناعم# رازعو حاصف ىف هيم بهتك ناجع انأرش كلذ 1 وس 0 0

 3-5 1 وف 1 إم هوه ويس عرس  |سواولا ارد يسوع ال وزرع ل وقل لرلا ناي 7 6 وردك نا
 اتناردب نيعضولا قةيف ناشالريمغلا هنود لح انيرب ملارعب كر نا ويانماذ 0000

 نا اريرسر اص ليمللاب سدس حرارصلا ىف اديدس زم كح شالو نب ةففخن 6و رلولا مل صلاب هفصوب ب ذكلا ىفاولغ ناقص ودا َلعاناهاجككيفَ 20 ! ا انهكيلوف قلش ىواص»» ني الشلب ذوخسار اس دالمالار اجار برعلا ل وفين ومان 5و ةجوز بحس نادم يلابسن اعديبظعو هلالجوزنا نلجأ 01 اانرانمان فوم ا انامل
 م ١ خخ 5 5 - 5 77 7 م ام ا ينو 22

 هنا 5 ىلاتت لاق كل نب مهند انيب حتا نب .فصوب مايو لعنبو نحال نا
 سالو جلل "١ ضعبلا لاو الس الاو ناهس ازرع سادونياس
 40 قد درقل رى ب اطفاو ني مكاو سيشل نأ نسي لا

 فون . نولي ل ا هس خط اذ]17 ا 7

 :ىهرهس قنوبزني نيح نا نر لاجرن ليعتسي نود وي سالا نم لجن
 ا ويا ٠ ١ و.

 0 7 ٠ يي جبع : .٠ 0 هلو هام م 72 9 595 ب ساي جلل
 ١ اذن اضط قل 5 7 06 أي 0000 0 5 ١ 2 5" خس اشلاو لاح لب صن عطوم خس تلوث نس لب افا هافداصو
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 ذأ رم ”كناللا نم سبر تنل اهانرجوفادزم وعملا قاتسإوتلانسل او نيكل قوم 0 يلق اش
 جسنو !جشلل لياقمادنم ريو نع طك نورممب اق ىلا اطصمنملا تدر جل كل 5 هد شرى بوما نر ار نال اس بوم نايا
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 اولا اهنم نييراهدا ضرالا ىف نينا نوهنالوا يره 2 نو ضرس ف دار ننا يكل اقد لم نءلرسر | ىال قل شي ارادصر نلعتل ول يزد
 اسم صقل نش ءافل اردبوهركرتتب فيلد هيرب نوت نع باسم نارفلا ل دندن : 1 الرجب 0 ا 77727727 772 | ال نال يسال لو قلك, لع افلا س ادت اهصر نا
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 هجوله ذاتيا زحل جابو نوولسلل اماناوماوق ل ادت ناو ىهاحضوم ا 1, اند هردقن تهذعل فدا نضل دفاضال ورز تجب هان ادتبن ندد
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 هنا قوطعموهوره اد ىاو نحن مساو يتلا نتفق أو ”نراتكف قادت لاق هبا يل رم وأ كل ودام ردا را 5 دا م . ,٠ سس _ اة نع انسول قعود طعس نم عم وصولا تزمو كلذ ود قا
 ال ياننأ# هوس ديووجتوجدج 7 2 72772 ا ردنا نا ىلاثلا لحب مان هسوؤ ل لارا وذانلريدشملا نا
 يلا ارثنك ناره وه ةرفمل هالسإالا ةقيرط ى !رفيرطلا ىلع ةماقتساول عمتسا ااا زلازل اناا كرا انك
 و م حر ل جس ربع 0 م ملا سزلا فاضل نع لع اوروانقل ار تاهربشتلا نإ عب | امل

 نازلافلاخ نوكورف ناوازعم كاقيالوكلوت نال ور نود كذب ضخ نال نان نزلا نإ ني ئالاو نتن ايلول داك فل ردق اذا يف ةماطلا الكف نحال ل ان نإب دع شتم اكو رانل لزاغوا بوتوورلإرخ تنل قلص يسير هنو لعفلا خر ىف ةذماذ لل لبق ناك عخرلار توا اع داضماو تنل ناوأذإ بجاد مزيا نادل اتا ردت ماو ناخيالو و ى اد, ريدم حلل اساور ارو لاي[ ناب وت ماني اب جررتقل أ هلل تهل 272 كاسا نما ىدسلاو نس نمو نشل زرلوق نكمل ر»هسشبخزلا لسا يلا اضلإ حل اواو نا لارج |
 املدءاو نايبولا يف ا/امؤوسادصابسلا ناو ريال ناب اميدص | ناعضوم | رمد أيمان رقانعم رالي ان فن عيان غال ع يايدصا ناعضوم ايو ها عضورشكي نيتي وف (جللم درر سنع
 0 ا اذ قلاورسع انما ناجولاارفزوكيرشم الأ انعم انإلألااهبف بكر ةدصاوهدصاسما ناو عم داش !اييف بجانب ناشئ شع هس لهب اهرطد ا دبع مان
 « لاسر بلا وا نم اننأت الك بيل كن ولا انيس واس اند ماوقل 2 اهم اهلك وك انعم نا وق هساذطعازانينسارع ىلا وشك باد ع انو ىلا كسل لطول سال قام
 كسا ىوا كل لوقلامرَصُم دباب بيجو هاند 1 ن1 طع ع لاو سانا انا اسل أ ا ِإ 2
 مز ماو كييلوق قلل سال سول اان بلغس ل وقل ناك او انيردص اعتدنا اند صو هان فاست ل رورجلا راهب ل لكي عوار طمس ايثءن او نا ىل هريدقنو بان[ ب لير ارقي طع الانا وكل راو

 وع

ا اجو مب أ جول ىف ب جول ام 9و
 يطع | دم



 ريس رصماناش يؤ ادعسابازهرل رف هلم جا" فاذا لال ضدن قعسدمغعتلهذنج نم ل ىدعانانا باوجأ لسع مسفنب اني دل ىدع ناوى الا لوعطملى ده فلس نلاقي باوج ىلا بداخل ظن مل هلس
 نالوا هلك كراس ٠١ رظللابف قالصلل ةينبملا تدبلا ىادج اسملا نا ىلا ىذا ىلا ىكوملا ةلجب موكا. دب اسملا ناو لو حلم كيرادما» قيل لفر ليلو ولعل ا بزعملا عصي ا) بازعلا ب فضؤفاو وعضتو اروضروض لاقي
 نلاكو دوعسم ني رّسلا بع |ميذ عم ناكو كو | تالق لإ ىبو ءْناَسلا ةرملا ىلر لاف آلا هذين ايسسسدادبغ ماقال ناد ملوث قس تكرادإ» نايدّقلاو ناَبلرلاو كاريلاد هربا قيد دجسل | ءايزعع | رهام ا ليلو و اصلا

 ّقلا ىلدالاط اورتن اننا رحل ىو كم نول وتل نا بسس انما لك نمل وف الس ىواص»# مرو زيد شم ل قدايز ةيدوبعلاب رشلا ف صوو رتل َن انشنار نعنع سار ريم ابو اؤلا نسيعبسل سو افلار شك ما كازا نتا
 هش كابلات لفى ذل دبللا كرم و ضع قوف اند تاي امج ربرللا لسا و ضب ى يعض لي موب ةدصوم ا عم د ماللار سا دبل ملوث كس ىداص "ابل يلع نزل وكي اود اكمل وأ قاب الف ةصسنتوا عبس ازنإكف لكن طبى

 اذ نك عنب راف إكس انلا تسداعدقد ميظم اب تسلب ,ا اولا شير اوك ناار وزن بسسس دال لام وأ حفل ىواصاو نعل قرارت ىلا ف سيكو ةفرغكا ضو ارسكلا دار لحد دس ةردسل لير ”ىاةريل عمجرل
 اوعراانارملوف حلل » باطل :بييغلا نم تماؤتلا ماكل ىف ةزرعد مكاين ىالا ةءارق 3 غسرلو لل لبس 0 م تلزف كركي نخسر ةائىزلا ك0

 م/رسانلا تيبداهدق د مكرم اب تنج ككارلارلاق راف ارد زن بسس اعل .
 ناىلا ةراشاهردق لال ف هلل 0 تع رع حد يمحو 1 00

 ىداص»»ر يزول ا ادب نع كنس ال دبع بف و و ىريلو معمل ىروش دوغ ا ىو اوغذا 0 م 2 0 هذ مم ف 0. نيكل 26

 بيبساريراو ببسملا نلطان لوزا لا فكذيراخ اين هلع سي نارا هير نط رعن نور وهظول م هركش ضيا هذ: ويف مهراتقل 5
 رول لدام «اشمالد لو ل ًاهفاوعرتالف هنية الصلا عضاوم لحسم اتوا اش ثا لعصأب ا نِع هلخرن او نونلاب
 / ادهم توقع اهرب دندن نمار . يسدافلاب دصارسا نأ ىلريسانأ | 7 / 5 هلو ا 1 ريس
 نب الا انمي ود نمدجر نلاىاارهتع ل ديانا لج رانالب لأ لش »كي | في[ وا ورشا مثعس ورب ك|نكاولخداذا ىرأصتلاو دوبيلا تناكامكاوكرشت ناب منح وناعم

 رشا لمىتلا ناكي سلق ادييبلادما يم انسب نا لدون لول ىلا كتان ريع واير
 تلو ما دعاس لك ىف ع وتم للاعوب ىرداام ىلاق ن اكف د هوبلا بيتس لو يلع
 لاب تمام الاد يل زعملا ب لدتتسسا ه1 م ينط تريل الف لو كللس ج7٠ ةيافل
 كالي ريقلا تق عروق بيغل ا يصنكل والا دوج وب بيج ادءايولا تارك

 0 سل ل
 مرتك طم رارتسا مرا تسيسسرانلا ىف دولقلا اذ ادب ايف يل فلوق كبد لاحلاريلع 4 ةدبم] م متبا هضوالل مكب ني يعني هنءارقل نوعمتسلا نجل ىو داك .رطس

 | لصيكب ازعلا ديور تقو نال لل ايقتس اللال ديكاتلا وره ندا و اذا باوج دااععجرا ماو رافكللا بيج لاق نارقلا باسرع ابيرح ماحدا ضع مهض جاب رو نيلاك
 مفَم رفح نوككنلا نمل زوجي ه[ف عض ١ نمل وف حل ىداص ٠ روك ذا

 ريا كر سر هكا, |. حض ينم يسجل دس هيسعدا لاذع سو نبين قبح
 اك | .|قدعاطتستلىفنريئأتل ضاراارذتسإلاوةنمبوثتسملا نيراوأذأ لك فيعود
 ملرصءانر فاعلا سينسومل مما مبا مل ف هلل لمتاب لسور يلعدلا لنيل أعراف نمرإوض نم لاح َنبْخمْتحداَنهل نإ ن”ونماف سيحوتلا ىف وسرو هلل عرججل نم

 ' دورلعيسق با ذعلا/نولعول م اور نا ىلا مهفك لكن ولازبال ىاًاهلبقر ىقمل ةيأغلا ىنعمايذ هول مووالوت وب قاثلا لع قو ددب مول لوب لواط لوفلا لعل وق لس تك | |سرر د ودة كتوقخ ل ما
 بيض« تنزل عرضنا ديد امج لاقل هلل لما نعت سل" | نونو مار هان اوعا 6 [ًدلعَلق واوا: ف عض نم ةمأرقلا مواوار ليمود مك لوس دنع
 مك ودع ىذلابرذإىام عاف دوس قاد ماينتسالا كس هداالادتم | . يرد ام ىل نق لزفاف سعولا نطق صضعب لات ىناذلا لكممهماانادا لوثل لوقلا لع

 ناكمالاو طدعا ىلو ل لبيك ئحم اء تسلق اذ يرذنمولا لاقد لص اهببارم اظن

 ول نو و ساد انس حل لطب دارمل نعي بأغ

 انامل اال نإ هرب رهو إ) ىرم لصف نا و ءانشتس اي سيئو ها جو طرمشسم اذب :]رغلا

 م كوداعيستل ف هلك لمت" رانلا ىل ولكل اونما وذا ناممالاب هعاطقفا مدع | ١

 رولعم اب ا) نيلوعفملا رسم ةواس ببضن عضوم ىل ليك و هربت ف عض او دادتبألاب ايري ك1 لق تاتا ريشا كوابل قران لق ةءاقفوهين

 رع ااا القد دسم دلو نال كرت ادب كريتر سان | ١ دعى اول نوكيا البلا الوكل كااالى كاما لوعفمزيف انتساب أنام نايم
 ازياثاوا لوقو ازتيشو[يلوقلا نبل كل نويطحمل ا سمر علل نترسفلا نمد ريغ 12221 252

 باريوده دواخ ار ل قماىفواخ لي ىنعملاو ةلقم لاح ىثوأ أن
 0م رشيد ط ساند تم زا از نارا م

 بهذ نونا زوجي د رخوم أ دحيم كورعال ارو مدقير ضد 1 برقا ل ف لس

 ام ةزئاعال و ير دمعم نول” إو فد زم ديول ءلوصومم نول دؤكبابو باول ىو ال مادا لوران ن5 0

 هيفْلَح نم ف لوسرلا ىا هيدي ناب نمريسيبو عجمي كرسي هل ةزجت«هنموأ ثأر لتر عالما
 ا لين نم ”ففخم ناو ظملع هن مَعَيِل ولا ةلىف هزلي تح هنوظفت تال اَنَصَن رب صن |اهب هيض وا ليذملا ورشسبلا نسر ضعل علطل ناري ال و نايسسلا| | 2 101 ل تع ا ف ع ورحب 0 . تلك لقرب بيلا تاكا ل جرش

 مهنا ميطاحأونمىعمروضلا ممجي صور مريس لسرلا ىاُمبأَنِوهناىا
 هاا لوسفملا نلووهوزبسمت ودرع ص دخأو كإذماعف ىار د قم ىلع فطع 1 اهلك 2 ١ ١ : : ل

 ١ 1 ١ صاب رميت د لراد ولج انا 0 5

 ل ل !رملعي كير نأ هل ىفالاوا ةيكم لمزملا ةروس ئث لك ءىوصحا

 يو! ابط نوفر تيطملا فل ذكو هريخ قصي نم :انلاف بل زل سيلو نيم 0س ارم اوثءاوس . نو | رس

 لو ير لن فاو : اش كت لك را اهنا
 بزل ىلع لطيل اليل اعت ا خس | عرب لاق علطيم يلا لو لاوق هلم نمل يلام قل 7-0 0“ ٍ سس يس ْ

 نلايربلا عردر م لبقتس| ىف تابيملا ضن عرف هدارلو الا ضبدتسا مان نلايوإ تامدقملا بيترتو لئالدل بصب واد يبن الا طيس وتب ارااضيل لوسرل ريقي رلع علطمر شالو الور نوع ىلا فنترملا الا سلع سنك ىذلا
 !ذاناف لوسر نسوضنر | نمالا لاق ناكر انشتسالا صدافتسملارارلنازل نشكو ريرعت ىلا لس نان ملوث هلع ىداصض جريب نواشيلا, ىلع هليل داق رب وع خب لك ىرارإت] هاضتدا|لوسرالا ىإ ىصترإ مالا ملوث علمك"
 سارؤملا لاك امياو دماولل لاقي ناب يسماذل اب نوبقارلا س١ نورصارلا هل صرلا سوماقلا ىف لا ادضر رل ف هلل ىوايصاب ل نيل ايلا رعت مز ر وسي ابج عسب نم كال ل لجيش لع هراإلا دادا
 تغار سلا نا لال نع ا ةداتث قالا ير وبدا ىلا رملي لو تدل ومب قطع دال نا دال اذ دس [قو لكل فو دو لوف كلش
 دايط اواو الف بيلا ماس ىف طقو/ ل يأ اعاد ذلعنى ا ددقم ىلع نطكرل وف علم لام مي[ تالاسر اوخمب ادق ىلا لكرلا بذل ن ممل لشي اهب نديم بدي عر او از عب رو ارظفحئلا نال شا نم
 بط لما ملوقالادا ملوأ علل, اوورعم روك امى لاع ليو ىصخ !لوعقم نم . ايت لو ل ديرتي :يلاماءاعاو ملل يو ريدقتلا ىف سغللا ركل دع سمس عر رارضما لك ىثلارلإ فطن ئاكألو لتيا
 :خ17 مسدملاب لزئن اف ةروسلارغ | ىلا مون كلا لش بير نإ ىلعتلا لاقو درو املا هركذ اهيلك لاو نو وتاب لشرب ا وارزم نسل انحش ضر سابع نبا لاق

 : 13 ١ هزوجاو كالا نمانينقلت ريانلا تابيغملا لئرج الطادءايلدالا
 دصاوملا عيرشممف لك ثملاثلا و ىلازرغلاا مالا رقاب ىلع ب ورلا فا تاصوتفلا ل |
 ف ناكر اهيسم للاب فرعملا لزب ف انعم ا سنبكا مسا يوكل مرمعلا بيلا لب
 علال او ضعبلا لك ضمعبلا عر طا ىلانيالوبد ادصا ريب ىلع علطيلا) ىلا ردصمل ضال

 يِزلا ماطع | لوسرلار يغرم فن أذا يلا ل درملع لل بيلا نى ولا مفرعياء نا 1



 ثلتلاو لل زملابيبااي سابك نبا لاق اشلاورتف كلى ارهالاا ذب لد ىذلا ابيب اياضيلا معو كلاسرلابرثدمماو ّةوبنلاب لعزم اري اي تركع ىلاق لالا لاو يال يفد لو يلع ندا ىلا باطما ها لزملااميااي ملوث هلس
 51 9 ةنايكر ارش ىدابماذب نول كا ىو تينت ل ل ول ز قوطز لاقف هداف فجر عج هذ دميدشملا عج د دارتد انى قولا هداعال لسع لع شما لص اذ يلا كدا ايدادتبا اب ناكو باي لب زل ابيااي ةداخ لاق

 ىقرفلو ملال شا ئادبارتبإ فيي الرشد د الكاع ىلاعترشلا ىنضر قدص ةريزد كااكو يي دل تلات ضخبلا ياي ةن ركل اورعغلا ضخم لسور يلع لدا لن داكو فلما سبل ىرلا برى ذل نولي نا د نناطييشسلا نم
 اسيا اب ملوث لس حرام لبا مل ريل اسي | اي ل ليل ؤيطك ىف ل هلا نماريلع ناكق لا ءلاحلا فليت ام, ىدؤل وريف ةفيطف ىف الزم ليسا ىف امان ناك سو يلعرّس ا لس دا ليد از وجو نا بح زن ىلع يخلو فيلا
 فص مرق | موقيل نا نيج تكرم نوتيلا دال و نينسلتلا لوف صنم ىلع ىا يلع دزو ا ل وق حلم كاس ايلا مايقلا و ةولصتلا بانك يملا ىل مايقلا ناي يؤم ل سل وق حلسس »٠ هدنيج دوم ساب درم ىلا ةييسدافلاب لعزملا
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 0 ل ا

 السل نك 0 1 0 ل ا نامي 1 قلد ش

 اق اكطرضملا نسب و دصبادو هيهداذلا اولا ىبب ريتا 5 رمق و ىرجلا رذنمل ا نب ىودإر ب ماك يءاضا امل فرب 10 6: فريضة سا ىلاذف هي ليث عنا شسلا لاقو

" ع ا لدالا د بلر 7 7 4 0 ما لدا
 ا هليل لا

 ا ا ندر صقر سو اطد ل 0

ب نو يسئ ولا لمست نم لو مل عطس كم طق انو ىض بتي مل ناذ در ام ِ 4
كلل داما" فذكر ننال دابا سب ولا ار مكر يا

 ا هرالد ىو 

 مس

 يا



 /اهسلا نيب الرف وسل يطتسومو ىا لا ملا دهو لوث لس ىد اصر» روبصلا يف ليا رس توا ىنملاو تيموهقنلا وجو ببسملا دير أو ببسلإ نلظ اذ ىروصلا ببس وج ىذلا عررفلا وم ورقنلا نم ملا قاتلا ىف لق هلس

 ام لدبرلوق د اذا ق سؤ ىذلا ىارقسا تلو ىإ ل وف هلس ىداص٠". ل اهنرتن نذ ب ايحدسجبا دوعيف نم تمكن ىلا رسميا ىلا عر د بقتل كنس يالا ءوفنلاب مرزبف عينا فلن عمو اهلك راو دالاددعب بيف [ضصرالاو
 / رك ىلا ريف اضل ل و حل كايبلا عردر و لمجلا نم سر وصلا ف ةلاذا مول ىا بما نك ض توك اهنمونتو ذا ومو نكس يطملا لوقو فلا ىلع موي ىائد لوقو ةراطالا مومو رق

 رب ل تسقولا لذ نول اريك تف و رذلا تقود ىلإ رسم كول لام فاول قالو هلل كراهنال يا مقر ا 0 ىو را يح لا سل ا اش 1 10
 مم

 افران نمو لج قو هيف بارع النايل نلف

 هتاودأ هرم تنسوا و هل لاو يلعن وطعمل | نيم اوك سم أقسم | مدع عم فوطعملا نم ىلاهما وكركم ارو وكل اما زكوب ىذلاو لد ىا نك ام ملوث يك لجو سي فاكلا لو رست ناد ىف عروضا ىلجر سي

 حالا ى ةرحيسخملا نديلولاوبد لو هلل نري ىا نات لالا هل انافدعا قل ىل ينكر ىرعو ترفل سا تسقلظ ىف الا سد ىل هذ ل بسلا رين /ىلاعو ار يولف كر تول ف ودم هدئاع
 <يسزلا ضزعلا نكل فرصو رتل و ب رطكو د يعول, مو ىل بقل ناك ريف تاز
 اهنر كاك دال با نسديمت د وارلو لا لاملا نيمارييحو وكي صذ يبت ى ل صدم نم نوت
 انسب او ىدتلا عررصلا عورملاو ملوث حلشس دوعسلاولا م ةرارطلا ىلاديحووا

 ناس عررص عم يورط عروزملا د مل ف لس ك» ل اولا ىا عورملا تاوز
 مما ةرنعرلو هلط»» ىئاوملا نم يانكوجو عئارص نادشن اد رنهسوأ وو اكورتش

 2 سلم هبم انه ديرعس نو قرشا ول اكمل دب هك نعم اع ىلا نب أو دذنملا نب | د»
 ا." لاق سمالغ | ةداعدعد ديلولا نتيديلولا و م اشمودملاف شطر و

 ملوث هلل كا» مكب انذل ناورف اسيا نيش عاج ارو ضحو ىااو وش لوف ةللس
 /دعامبا حر ر وضح | دارا و ا سانا ني متءايعول سس نم ا عمم اب ىا لق حلا نلو دي
 مسيعتلا لب ىا / يال ملوث هللا" مدخلا ومن ةزئك نع ةيانكو فر فسلل ببيع
 ملوث هلك« كب ىتودل دو لان نايقن ف لاذ. الا هذب' لوزن رجل نأ دورت

 هلك سماق" اقسم طسب ىا ىوبيرلوث للم حارص» ندر ف يكل ندا مقبسد اس
 ٠١ اًعوثرمريعسىلا كوري دعا كلذ ىودو يكل وزنلاو روعصمللر يق يد ارب ا لوف

 ضبلو هلل عصاي كبسلرد ندز نعل دق بر دقي ايذ مل و هلع
 "سي سافلاب و لكو لو هلع كا قاد رلادبغ دار الذرات هن | ذك ا بجو

 سئشنيللا لاق صِشلا ىرا زل وث هلسلل حرارصا» ندرك ور سرت ولك ا دوا درك
 ككل ةب| اذ كل ياسو ب انسان ث دب ١ ناف سنيك ليج اء بطق اذا اسوبك
 ر اجا هارقساي كارد! او ملوث كسل كو ىروباشينلا هركذرسل ليث يف كو

 قاس رجلا درسعلاب داهرجخرقسو دمر قسا لوقو كملع ا يع قا ىاهربخكاددا
 لكاتب دعا نابجو ايف و رامالو قتال ملوث عرا» ىردال ىاثلا لوعطم ا رسم
 ملوى مايفتسالء ىلا قيراعبلاوبا لاق مط نحس ايف لم اعلاو لاحم ىف بفن
 كب الى فوزه ذو يب لوعفمو احلا هزي ف رقس ا لتعتسا قعس |و رينا
 بازعلا ةيافرذمال د اريف ىلا نس لكى ال هرقل مو به دذتالو ايف قفل

 خيرلاب ماعلا ارق هر شلل و او لوث علسلا جرام هن اتسماس ا لال او يلا رلصوالا

 ىلاعباو نحر قد قل ىف فانيتسالل يوم قهارقلا هزبو ةعإل عب ىارهظس أر تبغ
 نلاعامبا ب دعا هيدا نال امو لاى ىلع رص ىف وعلا ءرطخو لكن يري زو ليك
 ال نيكتياذلاو ىّتبأال نس لامابلا ىاشلاو ميتال خس نعم ايفل حلاورقس
 لاق دلو الاع جن ايلعتو ليوبتلل ضارقنخ الإ لكسر بصل ى تمكن لإ لجو رت
 ناريئعم ذو ةخلابس انب هعآول و راشب الل قريغسالا نوم ال دانت الو سأل ىلا دانا نلال
 نبا نيس ببمذيلاو سانلا ميول عداهنا ار ىا ردم عال اهب دعا
 عررل/ للي هد وسد ريغ ى ا ص”ول تمارا سانلا دوم ب بز يلا د قاشلا و ناسيك
 ود ايسلاهنذ ءاوبلا منعا ب عروللاو هر ىا صول و لشطعلا رمل للاب شطعلا رشم
 ىلماللاو بسلالا بدارلا نري نااماو ررلبحلاةريغس ىا َءرشبل عم مار ظبلاو لشدالا
 20 نول جوقم دعاوى بصللا ةرارقو كوربختايور نك لإ ىف ىإ وقمر شبل
 تلاد ةيلاعما قش ا دهتملا ناب لايف للامير شك وست سيلك وق و لاحم لك
 وس ليو شع يام مو فلا ميد ىا# ار شخ عش اسيلغرلو هلت تا:
 كيرو وم ارو ىلاعت ل وقل نف اوم ىفاشلا لوقلاو فلل فلار شك دعست ليو اين
 ءيقناوراسورلا مرر شك عدت ء الون ان داش نا عيشسإ و تلق ىطرفلا ىلو ومالا

 شالاواو بو رافللا صج لاو لو هلل 7 ىداص»' اننعز م ةرابعلات ميلا

 عطش يالا هزب لدرن تشو لبصولا لاق امل لوقا ازب لاكو شطب دي دش ناكو
 ميتال ملوث قلل » كراملا فاك ميدل متاد م ادصاا وسأل رس ةرشكلا
 عنتفل وص نيزلل ل وو رئتُق ب بسلا ىا فانعم فزو ى ككل بك اثل وعم 0
 نيم من ولوّصنو نوبت اوكلا ىلا لدالا نيب ونمو منسف درعلاا نب راصاناو
 ديربا ممل اعلارغكا بسذعت ىلإ وني فيك يللا ودعلااب نإ ىفاثلاو بكذ نسينا
 هأنيذلا نقيتسل] و لسع ىواص» و سلا ماي ىلاشدا نا لوا نم ئاالا
 مسلط سرعت ا هرعلا| زب لغم رسنارابخاف لوقلاب لعبد ارملاو | رطب نلطتم
 ممّدع انلعج امو لاق اكمل لظدمالودعلا ذهب رافللا ناسا قا فضولاو مْ اقينس |

 | اصر اوارا هرب وضوم فو ار ثج | ن وللا عضم رتبارقل طوق بشل

 ملول هلل نيلالا» نزف كلا ةريجد نمرملا ق اتيتسسا لب الابب سيل ااه اشس نم ةدع مدع انلعج د قفو لش ناكر ف اكلا ارب لعتس نا ءليلقلا قدعلاهذب ىلاص نار شك ست عظم |ورفك عيب ذل نتف عوف ع دعس الا
 ىذيرتلا حررت اد مب انك ىقادانلا يووم فادى باتل لتس ةرا6 زادك غل ذرشع عد ف برت انك ىلا ىف اولا رن دعست وأ ىف مح مكدص اونقيتسيل هسا متلو ذلا ند
 ميمو هلك كو برنع وست اق غب ”نزخددع م اراقف مسد هيلع شما لن ىلا اهخ لاش قى ردن ااولاق مب ةنزرف هدم يم طعت لب لو هيلع د | لسبئشلا باس مس انا دوبي عرس اناث ل اقرب نك
 ىداصاماراركك آلا ف نا لاقيلار ع دت اف عمالا هذ كل يدا ع دعب رولا وسو واكل اسنما مياة بانك وأ يذل, الادويه باتالاقو اني زاب دإماف ياغتلا لصحض رولا يفتىا
 ش /, 0 دلل كا يل ا ا ا ردع

 ناب ق يقصر شم ن١ و ميارغلا ياعم درعلاةذبرلذ ناكامل د ةيآ مكدتلا مق انهذب ل وقل تمر |الم ملاحل لول ىاالاح بع اذ ملوث هلسمل عرا» لوس
 م عسل عرب وت اقر انلا مار نلا ل ءلوق هع كرادما» بيج ددعلا اذهب شلا دارا فيا تح اد الخم لائم بريس نابكرلا

 مرت نيبلا م نلا كارز

 هلبقآمس لدي نمور قنلا تقوى ا كنه ينانلا فلا نرقلاوهدروصلا ىف غاكرؤلاكلاىف

 مش

 ا نعوم يف مالو بينبلداخو نكون لاهل يأ دما
 ؟سسع ىف ىأن ينم ملا لعريسي هنا ىعةلالد هيف وب سيراع نجلا لعرمالا دتششا ىا

 لام هَل تْلَعِحَو ةراخملاٌنانيَلولاوهد لامالو لهاالبادفنم ىا تقلخر تفوز عنا ةرييض
 ناربرشي دوم وش نيبو ةراهنلاووووضلاو مدرزلا نمل صماء ساو اهو
 يي ناري لولا معلاوشيعلاىف هَل تطسب ٌثْلبمَو همدان رممسنو لفاححلا
 اشم وص فل قيرساراأ مل ينعن لا ىلإ كلذ لع هر
 نمعمىزلا نزلا فل وقيم ناني يوت ف دع ران ن”المجو ابا نملا نم
 هليرقتناكل اى اعرق زعو نو لوقف كاذ (سفناف رش زبون
 اممبأقيرضفحلكو بن ضبق سعد هب نوي ذأ ردوق ةوجو ىف نرظْنَدل 0ررق في لِيَ
 دا ىلصوبلا حاربا نحيت نريلَمَساو نامل تب 52 مولولا نضل فدا تربو لوقي
 اولاقامكترشسلا لوف لها نإ ةرخلا نع فني نويل هام نإ هبءاج مف لاَ
 هلو قبس الا ءاشل مظعتعسأم كبروا يو هس هظخما ويِلْصاَس مشب همملعيأ منا
 نم دج مظلة يون لين هكطهالا يصغاو ناش
 ورشع ةعيسوكيفكا نس أبل ديدشاي و ناكورافكل ضجة قنز: اولس رعد
 رومض :تياركنوقأطيالذ ىاصّتك يمل يَنل لمح ان ذعج امو ىلاعت لأق نين متنا ىنوفلأ

 نقيل نع عستأو املا ولوقي ناب اورق نيالا الض هن كلذ هلع
 مر نكمل قفاومل مشع تحسين مب: : وك ى ىنل و لصدومملا ىا بنها اونوأ ثنا نيبتسيل
 21 ىلصوٍلا هب قلأم ةقفاوملا قير صنت امي بانكلا لها نمآَوُنمَنيْيلادادرتو
 لوكيل كالا رع ىف مهرب نم :َنوبِوملاوبسولاولوأ نبل بانر رحب ءانكىف امل
 لَسم درعلاا نبيها دارام كمبو يضل ةنيدملاب كش ضرر يقول ل نب
 «قدصمهوةعلا نمركتم لالضا لفمى تكلا برخأو كالذي هتيارغاوومس

 و ارمزلا
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 يب سرداب نر هلع لت جاستا نيس تس زءب| ل صحف ةرازعلا »د ضار 201537 قر
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 1-2 هدب سس نيدلا مدي بزك ش و 0 5 0
 انملو هلك ىواص)» ريكو نيدلا موي بيذلت لاس ماع ل بابالا | جد 100 2722 7 2 0 ل ا
 رانا يكسو نيس ال نسال اش 3 هرب رشا هنم تعول سن روش نر تاٌرف ةيشحو 06 رهن رمت ماو

 م

 تحتل نموت نلاولانأركاسو دلت لعوفلا عار ىلاعز هاند 65سنة وا ريس | لكي نى لا مالا ثيسدكا ىف ينس يهل عاف تدوببل يد ريفو
 هس مإ ع افشسا) حا د ل وق حلل كرادم عمو ةديبرد نرلا تع اذغبب 0 7 0 0 ا 2 تدعو

 لقوا اواي ةدعاتلا فالغازو ار يشلاوديقلا سطام لاف |(" نقلا ىلإ هلأ فترمأ كابل نع ىلا رجلان يب لب ودار اخ عد يل كور شيئ نيلع
 لل, موف اريك بحل مناف رو دارا اسيل نبق طف ديلا ىلك ط دس يق فك .بكلا ومجرب 000 ان« فيت 0 7 2 53

 و مر لمص ف دزحبق لعمل و لس ىداصا ا الا عانس دج ونال دارملا | لل اشت نادل ءاتلاوعارلاب نو ل نيايو هب ضعناذ ةأرق(0ة سد ءاش نسف :ظح م كني
 ىا هيلا لوقو رين انكتم ناكوزلا سم اا فوزملا رب رضى وريم عسا لو د م 0 ا 0 بسور 0 1

 ناكر يشكو روررغع رقما هلو هلل لج مرورج ورام وبىذلا رخال هَل (باوحدر أ نيلم يقل ور ومس هاؤن نمل غي نآب نو فعمل لهاو ىقنننأب ىوقتلا لها
 دورا وراس ا وب ى ذلا رسب | زن لا ىاريلا لوق 5 ف دذجلا ف اناس 3 و ١ / 0 ا و لا ١

 لشكإ و ابوتو رقلعس فذعإ بش عبد اؤارورج اور اك نا ةدعاّضلا نال ريرقملاب ميشا ]لور ف مو مرش |نيعضوملا يف ةسانال ويلا محي هتلاوسكيأ
 ىو اسم ٠١ يفر ضل نوم الا روتسما رورجم و !د اجو اذرظ نصى كو هيلا هريمن 3 100 ا ا

 م ا ب دنت ىا فوز مسعلا باوجن اق تديجاناوأّيفنمولت ىقلاذتمأ أ
 ودباه نثورذنملا نب ااهكى ودوةاءرلا كى رمشالا دوم ىلا ىو رجا نأ ((5 عم نوكأ 5 لي ءايحلاو :عيلل مانع ست ل ارفاكلاىا 00 .رثو ر ريغ | ناي 1 1 ل 2 دك 1 ف 2 . 7

 اوبجشسى ل امنع تعرب ى املأ دليلا" لابي ةيصع ميد الا ةروسقلا كا | © | 1 ناجح صرع تن من
 الكوس ؤو لاول فاكر و هلع كا» راف تدرج نلرقلا نربط ارغا ل 0 ل 2 6 كرز اهماظع لعن ىامرارض) اا رك ش اكز نملاع
 رس لالؤضن انحف بكا مجرما ليي ل لول ةداق نزعل كل ىد» جب تكوأوا ب نكي نا ىا ةر د قم نأب ةبصنو 5س تانر مالا رجغيل ناسا فسرت ةريبملاب

 هاا مدبولى فش 1 ارا للم تعال« ك0! سان ْخ
 لانى اعترشلالرقي ألا هبا ىف لاك كلما لسا ثسدحل ارو دددد ءاقنا |!" لو ورب تك, الايس مع( بذمكاكا ناشالا يول اص * كتلك

 وارضف ملكك لاب ةغل بم يفد رشستلا نا يل ار يثيل ناسحالا ىف تدمج ا ناو ابسعل موت | فريشملال 1 اننا | تح ةوجهزولظا حريق امسح 5؟,بزكيناكاممىال ]را خ و شهد ايفو ءارل] سكب
 هاراال ضاوي دكب تدراار قلك 1 تدر ملك تدري سس مولالا هارتا) نم 1 | نا لاق سك كريت ءدبخ جررخ ا و اذ و نكت طفل لودر شلا دري 220 رسم | وللا سارت كب نارزنملا نب جئنا لع ل ىنتيلاق

 ظ لق وداد اهانمّيربلا لامعاوريكأ ل ةدإ لا لك ايضرك تيل ىلإ و تارا نكد عافتلا و رهتملا ف !دي !اييسنل مولت ى) كاسح الا ف تدمج !ناد لوف علك لاو سفن بتاعي الايدرق ى عرج افلا ناو اش اعلال

 ىلا لعارحت عم نب رواق. حما وارعبت عم ملوك علم لبت» نورداق نب ىزر مسا دير بخ اوفر ندر اك كيك اورق و طوب سما زب ودادتالا ىف يرد اقانلى بى قرم نارى عبو صنم نال الاد ني دداقاججم ىلا باوك يلع لول دل اردقملا لعشل لاو نم لاجل لف بروهصشم زر ارسنال وق ريف و نر واق بسن ىلع ةماعلاو ما فتسالا يلع بنل |ىتاارعب اب ايا نإ نيرداكل مل لف حر» فالق | يلون بست

 بيلا رع خل ملكا ا سايح نيا نركر تملا نب ا ىدرد ةامرلا مءاشعيلاداطسو ةداض < :. 95
 . 7 مسا 1 طعن

 ب تدب اننا هب ايننلا برس ىلا مل. رييلع لد ىل ىو انلا نس نوت اك لاق - 2 7 8 دما 7 5

 1 و ف كيورازبتس لاوس. ةييقلا موب يقم نارا لتي هيلع ل ةييقلاموبى
 ىلا هلسال ىواصا» هلا ىلا لب امان ىريت كي نا ىلا نول نا | 2

 ارش ت لمت لاو تددز الب لايت تسلم تمم اكنلاذ ناحل ىف تددتجا نا [كسسن كج كد شورت فكرك اب قاهرصبلا قرم موق هللا ك» باص دثعبلاب بذكر ن اكل ادب سيئا كوم كا قدراذل كاش

 . | قوعتستسم ةةاسإبز  ىلاو فنك ١ ناد يتلا فرت انب اعلاو را عطرم ىلإ نيج لابو نأو نشل يمت او ليتل نمل ضنا داواك اكل فن مالاع زد يرن اندلع بتكرار

 ريدشل لاق اعرينط ةرئاز مالا ل جت و مال فلا كاشلالا ديري ىا 5 ردم نار بضناو ةرئذ ماللا هلق كس :”ا بت يدداق ليوريف خي ناني وشل الكرد اجب عيل. طف اجى ةردقلا راسم رس ثنا ىوش
 . | مع و راو وع شما بيسر يجف جخ) نإ ىلا ريجيم ادا بذي لاك! روق عطس كوبا مار يفي ناك اضشنال|ةدارا ى ديد دصملا نعم _لصح نمو مزال ةلزنم لعن للعب وو ريصا ومو تاو راسا ديريك ل لوعفملا |

/ 



 روت طسو ىف فضا نوكي نا ذوكي فلا باجيرو قاوم راعتسمو: لب لباقنلا نخيل شكو زلا ميدل لبا عطضم عميل ءاذ فوري انيالودانتمريفدص او تمس م يرلط ندب عيبا ىلا بيرغملا نم اىلطن لوف لس
 مسح يف اذ ديل علا مول, حل اعبجيراسيل نب ءاطع لاق د فاق ل دع او لكن وكي اذ امس عمل يو اهبدؤو بيز فصو يف اهنم عاف ىاامب دوب سيم وا ملول حلس نالاك'ءابتتو داينا ل الدال هزخأ ىف عباد
 كسا« ومو رزولا نمد دش | ور ويفي تمسصلخكو رينو لجن ميرا تابتلاا,ىلكى رشا لاقل دوال لوف حكتسس كورسا هيف سايبتلا ناذ ياكم سلال ىعتادصموبب خر فملا لق لس »٠ قربكلا را دان انوي
 راسل ناكم نروك لاو ررتعس الإ قشب اررمصم وكي ناز وكسو رليقر ايلاوربخأ دتبروتسما لوقو ةروكزملار ومالا هدب تاكذا مريرى هادو ىلا ملول هش 'ءلد زال ى انوزو الربو رشابن هاكداني ةيسرافلابد زوال مل و

 دو ذلا ساو عراصلا لمص دق س اك ياددب ا نكىور الو أو لعل دارلو ميا 1 تالا ا ا ا
 ءابإا كاوا صراوتب ناش الاب دارا كلا ر اين اب ريكا ثمين ايو قر صبب قسيت رسسعن ىلكو وريح ةريصلو أدم ناشالا لل ل ريك كور كرظخ ولك نب مدقلاء لباد ميسو ا تدسص سومر حبلا ب لي قنا ذر |ابو تو

 ا ا انوش ىداصر»يلغ 0 ل ل

 - ساير عل وق هللا اقسوربج نر يعسو سايخ نبا لو اذب و صراوتب ةدارشب
 اا هاذ اه ع 2 0 1 1 97 فن انكلا بحاص ل اد ارظنلا صو د ىو اضيمر ظن يفد ىلوا فكل ذورزاعم عمت اذ عر َ ١ هع هلع 73252 2 سام 0 0 1 300 0:

 لوقي ةهقلام ولى كلذو م وصال برخملا نيا علطفو قلاو سما هوجو ةرزعل لس ايف سم١ تلك ن اذ ترابكو ل عت لب ةر دعم عب تسالي ذاعملا نا

 ىلإ هر نصح اي > 3رسر الر ارفلا بلط نحوس درر |رفلا كيفما نبا نيمو تاسنإللا 0 ا ياا ا
 مس سم , م2 , 1 70 97 و مكس دارا ويد |قيل- ارمادرلش ١ قري ان 0 ىلا ايار اق

 5 منفامي نيمو ناسا اوس نورا و نوبسا والك ل قتسم 0 ةةرسملا نومول تيدا ..|لكدابوا الو هلسس كا« سايقل لاخلا عررببا لعن عي دز ترم قرشخرل
 ءاهلاو .ليعب هتيراوج قطنت هاش 0 ةراصب ةريفن لن اسرإلا لب ةزخأو هلل وأب نيس .. انت عبملو ةللس ى داس ابى دانالا ستاد اقتس ارب ظ .س ع )175 7 37 271 7 هت. حسسرإ | قولدلاءاقلابر ذعلاب يا بش ثمة يعبت ةراعتسامالكلا ل نا ىلا بيد اشما ةدذعم

 0 ل 2 جو ريم 14 0 ةيسازمل ملوث هللس حدد ؟لرعفم ىلا فا ضم ةزفخمل | شب اطل اكن أر فلا قت صم هلط 0 رسام كول هلل رو ل ا»ل رع ىلا فاضم جمل عمرا غل اكو أ شل
 ةيىكلحم لك/ءا ول ىاريإأيق ريل زعم 0 ولو هيارج نم ليلو تعلابملل 1 ١ جالامزب كين
 طا ]221 . اعز تكا ١ جا ) م[ ر "عار .ا ]1[ . |(سر. 74 | | | ةساهنال ىااتنضترؤتد هريذاعبلوك ىلا ناشالا بسجل ىلاعتلوق مدالبت
 50-2 " كنأسإ هنم ليئيراج غل رف لبق نارقلاب هر كرحتتال ةيبنل ىلا عت لآق هنم تلقا . | نإ نادرا رادق سرع مذا لع لبلاك عزف اكورد ثعبلا قرم
 هاذا 1 اهو ناد 12 2 والا 0 7ك سا مال آم 1 د د | , نإ كولا هطول ةصانمال اا رع اوججحاو دع قلو قرير و لدي وريطدق نأ لااذب

 كلنأسل سن توا أب كرر دنا قو د لص ىف ؟عمتج يلع نأ كانمٍت آني نأ فو أي زل لود هال نط حاب ايا
 00 0 9 رقم قتسا 6 ةنا رقع 00 5 اهل مولا لل ديوقو وشوف لونا مال أقر تسلل لص اف :نوأ رق مفس صدأ هاو ليمرجس ةءارقب عل لع 2: قاو| ]| لع" سازلاف قمار هد كذارلاتوزلا رانا دوق سنا هيو
 ماما ..رض كاتزارل : كل سل ا ؟بذتمل 1 بدلا ةضانزكمو هوجو لان لوقف باكللا اما ةرخآلاءارلا ىف ىف اعبرشنا ينكر
 ا 0 تتداول 7 0 اانهنيبتبسانلاوش ويغني وكنام 1 00 اورروبتسوهردبلا ليلا ورق كر نورس طلو ل اور
 ن ىّبحر لب ألا نعم سأ ونت "كال نفج ايلا ةردأبملا تنمغت زهور اعتدت يأن تأ | نيج اكتم الا ناويف عراجالاب دريت ا ناوضر تب اهصلارب اكان رو شعورما
 ىف ىانر موت وجاب نولعتالذ ثقيلا تورنتو نيلفلاف ءاملاو ءاتلاب اينو 0ةْلجاَلا |. | الر تملا لازرين مري طال انسازب نري دانيل ذر لاقوة : ا تقر رونق 7 بازل ة رار ءادلا ان ل متو احبس شوريا اة ايد ىلا ملوث هللسر" نا ةرغآلال ةيذرلا عر قد لم
 0 0 7, 7و9 587 ج رض 0 اه هك اببايبجالءايشا ىلا نورنا مولع زي لطب ف بلش اذ ورشا ربو ريغتىلا نوري

 يب 0 نارين يمول هوجوذ ن5 2 أبتيلا ةئيضم ةنسح وو ةمايعلاعو) ديرب عصا( رث ان نال ىف اانا سانلا لوق نوي نا هانعم ىف لاقي ناشئ ذلا

, 0 2 
 ممل ءالاس. مج لاو ط2 777737 2 ل شن الوررابرو باوثلا حق وت نعمك يانكم لكلا نإ دن تما ءايجرلاو عونا نعم 1 اذ

 ع سال عملو اراوؤرسكت ةيظعتيهاد رفة لعين ناو نس سوم ياو ضناها ل لالا نعسزإ لمتسرتلا نا

 نم نانو يشيل قريد يل سراء سنع ليقو قار مانع والا سفنلا اس لا ديانا طن لاو لما
 ...٠ سلامك ف دز تو لطسال لاش ١ ٠ يتلا وم عرار كلاعب تيك ىل انشا :يلر كف لغاو فلس لالا د الري
 ىزخلاب يهاسلحا ادق اّسلاب قاس الاون لا قارف نقاَيفْلا هث|كلذ هسفن تغلب 0 0
 هلع جحر 22 د ل 0 , 0 ١" | هسا ن ورم اوم لسا كريو درم بال درسنا جو ىف مول لئن قرا: امب د

 ىاةقاسملإ نيمو تبر ةرحلا لابقا ةرشبايندلا قف رش تفتلاوا توما دنع ايلا نس ظ 01 يا ولم سا ا
 هس لا ب تع عل 0 16| اموؤص باربرا مو ىلا ظنت سابك لبا كري ودرع بالو حل انما ىل ظنت قران

 قنصل ابر كتل اأن يقل كا رضنلا يلب اذ فعمل !|ذا ىف لمعلا ىلع لريازهو قوسلا 2 - 7 0 مال ةيورملا نسا
 به ذوخنهلت 0 لولو نقلب لصف د صبرى ةل كالا عرب ضل ل بم 23ه 0 7 نال 272م | ا 7 0 7 يلاطتلا بست ىف هرييكى إم للا و ريك ى لإ ناو تطسبل ال بيد ورب نيكو بلا اوك
 0 - كاع الر 71 و 1 تربط مورا حرصا ت م ناوسارد عر اد لون هلا تل” | ماعم م ليال عبوس

 ماللو لعث م ادرمصلا ةيضلازتاؤنلا هيف كلو |عا هتيشم ىفرتذتف تتم إزمأ ل دل مق لانو اطياف نكمل هل

 ا اتتللواذ كال وأد كراغ نمكب ىواويف الو هركتام كيلو ىانييبعلل 0 ا 7

 تاكوا كيلا كلذ بصيالىل عئزشلاب ف لبا لال قى لس كرينا ناسا نضيإ | دونرد تاتا قاسلا تناول لع ك«دوععنا سل لا سارا
 د ا 2722722 | 2١ص ل ىو يدجوو | ةدستملاوا تولادعىرذالاب ياس دعا ى! لو هلُخ ئارصا» نربي
 ناشالا بنو هلا قاخت قلع ىنملا ناك دزمحإلا ىف بصتءأتلاو ءايلاب نىنمب وم موطنا | منا ةررسؤر ا لعمال ةدض نك ةدابعازب لع رخل لبق رب اينملا نان
 ا ب ا 2 -يبل | تس كردصم قاسم ا قوسلا ىارلو قلن كا :قيتت لوب لوالارجولا لعد
 كل ةغضممثمد:ءطق ىا ةقلعراص ىزلا ىنملا نم هرم لع ةءاضعا ل دع 0 يوسف | ..| لوو ناس اذوب كبر ل لوى اذبد ملوت هلل عردد»» ناد يسرافلب قوسل
 ام ابر طا قاس وتب حرراشلا يحدق د اب وجوب ىذل ا ىااذا ىف لالا لك دي

0 
 و تايطارياو كك لوقا ى) تأت يب هلق اكن يتلا شا لعطلالس) ىو لعنممسا اكل و لوق لملم ل بتم لومطملا نيمى ا نويل ا رقو ورك باهرا قلعت 1 . 5 , : 1 5 ل افلا»بارعالا نما رب ىلع لإ نولسسلا ىف تفس ىإ لح عا تل اورو هلل
 لآن لح نو ليو تم بولقمدلاو فلل بولا دانعمو لغزو مسا لم ىرجوجبا نسحتسا وركب ب داق ىصتالا ىلوقر سما بير قيل سسك دلا تلالو ىلا ىلولا نا ىف اعد لع ا لحرب ليضو ركل بيلو كا ةديزم مالا لي
 ناب يلع ء ادرار او بلا وب و ىلو لا نان تشى ا هركلا, كيلو اممأوق هليل كا نتا باذعلااذببددج اتناو اهب نتا تشاو ىلإ داراانلا ى اردتم تيم يخل يضل لهن زر نس لو رانلا لقعوا لو
 نابييلطءاهرلا ل ةيئاثلا تمادو متموورلملا برق يلطر وديا ىلع ىل والا تملاف ليضع خا ديم ذل راكلاث كا بى واوبف ىا مل وق لس ةدعاد اهب زعم هوركلا» برقا فيلد حرب اشلا لأ هرا لالواررصا و هوكي
 المجرلو# هلسك كاس دانلا نسأل يدو كربلا نيكس أل ب وووتلا ىف تكل يد لوريل قو ظل امل رت دنت لبو اد سور و نييرسفملا نوري وطنا ومات ريزؤلىف ند الإ الس اا ذب هريك نويل ب رق نولي
 وك صا" يرسل م اههغتسالا د ساني ىوسل نإ ىلكن يرد اق ملوك كال دسم ا فطن ير ملا مل وف هلت كال !داب والي وردم دس ارحب ل ملا سوم الا ىف ىبج يزن ىف ذكر سم او داريا يب



 مك داموا هادر لب لا ككايبتل اق قا ذا ناكيطسو يلهرشم» ل ىو بيم ةرارعد آى ديل شحذ لسا ملوق هلسس قدا" و ناد يركرب ةارلا لسيف نيوزنلا صوصخ ا ى نيعونلا لو هلس

 ريلعتلا ل سملا لوسر لاقل اق ةربرج ىلا نو دنس ىوعبلا ىو دو هريعوا ناك اا ىل | كاسل قيل بلك عم ايلا ميج شال ارك نمد لكالا بل عراجتم قير يكد لاك اما لشالافيد مسا عير ابك ا لاقد
« 

 رو ىشض مر قو ناكااما لوقو تار انمآل قيلف نونمول هر دب ثسدع ىف غل تءالسرل ( ور مو نيدباشملا ناك لذ كلس ناو لل ل فيلف نيد ىلا ارا سيلا ب ثا ىلا اف نوزلا و نيل ٍ رقت و

 ينييشاطلا ثيدع كاما لب قامت د انبي لب نااوتفتإر يللا ل 110 95 اهنال ترلوب د ةولصلا لطب ا
 قواص»رتساالم دال ى ام“ فاضالاو تيرذ ىإناشالا انهلغلوث لك فاضمر د قيد | بلا ةرعاقلا ناب باح نزلا يع تم اك فرعم تديعااذا 2 | نا ريفو سنجاب ىلاءايفو موا, انب ورسف ناشالا لك ملوث ةلسا:دت
 انبي دارج د دو دعم ريغلا رسم ا نابزلا نس تال نيالا ن/نيعرلو هش

12-700 - 

 هع قا لضلهلويِسرلا نا واومب نيا نوتلثو ىلحل ةيزليوأ قيكم
 '(راطنماوصم هيف ناكر لدار هيفي ةدس نوعي رشد نة ناد هدأ كا
 كرام افطر مرسنجلا نأ[ ] لمحل ةرم نيل ب رسجلا نآسنالاب دلو كي
 اتسم نفيا قات هيتس نان ملا نيالا ةأرلاءأي ل جرلاءامنائاظالخا
 ةئيرهات | دارا ايس كاذ ا هاتبارب سىاةلقم لاو
 نونآلاس اراها: مؤمى نام! لصلا تعيب ىدبلا قرط لنيل
 نقلا هنت لوجلليصغتاماو ةرررقلا هو نكس لاح هلآئيبىالوعفلا
 ةرعسا رار وسو لسالسلاا.يفل شتم هقأنعا ىفلل ع اورانلا فا, نوبح ل رملس

 نت ضيعبتللا نمو لحي ملأ, لال هرم مخ ندارملاو هيف ىو وخلا برش د نيكني وعي ضد, وأ م مج ألن «نوبزعي جيف ل
 تءايلوا ولايتي أمبير فار وفاكن «لدب نع |روناو هيرتز ميجا
 دوايوملا :عاط فرز نوف ورحل نانم نماوءاش ثيحاهتو د قيصري ب

 اممم. 5 2 نك / 2

 "تلا تورو ىلع ىف يحلم دل نومي وارثتنم هاروت هش نام
 كيوت بلطلولا واج فمن امسإ نحب سوبحملا ىفعكراريساو ها بالمياه

 ورشخو تأ لع 7 -  افاوف 2 ورثكو تأ, سابك تيا نوى وخببلا ري مدرج ال ةشس وعر 2

 ؟ سيلا ريحا نع امم لطوغسو ةراتنأ همجي ناو رولا نيعوللا ندي لارا حلمت

 ' نإنالا ةويسدبالقا صو قوما تان لعشر ايشالا ني لاعفلاكذ

 رقداتت لاقث ناشاإلإ نارى فل اور وعبرا ل وق هلل لس ل

 بو رولا ,يف نلا لسع وجدل ميلع تيرم مه السلا هيلع ماى |و عع
 ضنا باور ل اهبعاعت دشن ىني سارع با نكو فئاطلاو كس نيم قش
 ٠ | للا صلصن ارك نس يجي | نوفسيمأ ١ سك نس وجيرا ماقاف يط ىىولغرا
 ناشال[دإرلاوا بيطخ عرورلا هيف يك ةدس لير شكر 09 امد نس يجن |

 اروكذماًنيشس كمل ل وق يكس »انس ني مد نال ةفطن نملوقل ناضل زا سن
 د ةفطن نول يبارق بالصال ١ ىف ءفطن الصا عيتاينل )اب روك يري ايش ايش ناكل
 بجي ادرالا ملاع مهقنو نابزرلا نذكر اقم عين اشنال ار[ وأب انيش دم
 ا ماسالا ملاعىلا جيم عربلاب قلتم ا قلخا دعا روك مانيش نول

 لوو ودئاعلا فز نيك صو امج نا ل ر يشل يف ل و ون حدد
 اقرب نيكابو ملوق ككل بكام روك ريف ندع يلع ىلا ىط نامنلالا نسال م
 جر امال وق جلس كس سانلا نع روك م انشر ادع نإ ىلا رما نطل ىف نبل رمى فحل
 عجب وطنا فصو اناو عدا ع عمسوبو تططا) | | تحتم الما
 رارلا نالوا رعاولا قفا لم لطل عجاو ة ارم او لجرلا روما دارلا نال
 ّةداءابنم جلع كل ذل و صاوخلا و ماوقتلاو :قرلا ىل ءضلتخم ااه اجا ارب
 روس مذ يلع راظانلا نمو رمد قو ارداناوزس لق لافا ىزنكزلا لاق ووضح

 لاع اها اببرصا نابجو لما هذب ىف زكر يلتبن لوث هللع كس مالاطفل ىف
 حير د كاشالا ني اه اينما ىلاذل | و نيلتبم يوكل اعانقل ضو ارقلف لعاذ نم
 ارك الامال وطنا شب يرعب جلا ناك ننام انيك نا وبك لاح هرج مل لاحما ىذ لوول يذم لكن يريصضت بكا ىف ال باذ
 امو بلك يو لف تشو ناز ضيططتلاب وركب داكن نا ةردقم ند ركن اد
 ورشي سما لاو ىف اذلادرسشسا ورا, هرم ىلكا لاق اءاجدعا نامت د برت

 اقم اك قل رىب لمحلاب ضلت بن ليو ريفل | ى ربصو ءارطل ا ووارسلا
 ىا لباتىنامل 5 هلل لم ى ىلإ نك ينمو عاطل اباروماي نولي شو
 0 الّسالا نال ةيرقمإل 0 او ىضييلكتللالب | تر وري
 ورعبلا و عما ريظعى )| رعباويمبل ا هلل" لبق الار محب ايميل هجر نوكي
 000 - 0 كباب
 ركذ ناوي خيا نم د ةريصبلا مدرعبلا ناو ديرما تالا صان
 دإرلا طرلسخ وقل ليال هانم اما مل وث هلل ىداسضا» ضاختلا مب مالا
 هلكاشن اذ اكل قلل رونا ا دارك اش اا لق هله يدا: لال لا يادي
 ا بنو ىلر عفر شك اكلاو ليلك اشلا نالوا ىلا سور ل اع ارماءااركاشم
 هانيسرب لوعتم ىئالوعفملا نانا لو هلك ىد اصر ول ارملا جر يصب
 "ندد ييشل بح اب وجمل ف هلع بيطخا»ريتلاو انك اينبم انيدب ىلا
 7 ١ ا لام هيف ٠ : 5 7 ماحس ص رو و 73 ةيسافلاب بيسر عل عيقرلا رب وطنا, وبدو منعلاب لع عم ازالغ اد ليث لشن ىارص

 ءانازاويو هانعسدا رب نبا نيل و ل ءاناوب ملوث هلك رس قرط 3 5م : هلأ هرلعوا كال باو ماكل هو م أءلجلا ىلع هيفاركش 0و تال ع 27
 ارادتبإلا نم وأ د

 ةءاضاوأ نص ةرضنوه مهأطعل ممل هيلا كدي هايف كلذ ىف ني رش اربط "ام يو 0 ند و اجر م 5 ١ ع نا هلل 7 - 0 دي هوجرلا لتس وبعمل نير نم فا نإ نالوق هيمارلع أف
 سبل نزحوا هود هج ةيصحملا نوهربصب ا وركص مب هرزج و نار سومه عبد ىف
 لاا فرلاولب دارا ىلع ايف نورنولا كو ةردقملا اهولخدأ وفرن ملا نيم
 را دربال وأرحا) ىا قارس مرالو اسم ارقرتينان لاح نو سكي نورت

 حالم نيئايريغ ىان وريال لخ فطع ةبيرق يور ثرص ران نهةئيضم ىف
 .تلا» تيل اهلا ىلا لك | بس صنم ىلا

 ساكن رلوق لع نايبلا حرو د ىف و لمران اب هيف كس مل اذ يذ بد ملوث هلسس
 ةداراو لما ركذ نبط ىلع هضيارفلا سنك قلطمو رك اهذ تناك ا ذا هج ازا ىو
 كَيسيافلا ارو اكأجب دم ناكل وث حلسلم درء شلال ا دشك انسب دارملا رد لاحم

 ررؤاكلاب م عزي ؛ ةراتن لاقءاطغ عرضىورازكابب ابيزا رز نجا 3 ني

 مسا راد ناك لب داتلا بايد! لاثو رشم ا نب مقصر |بسلابرإ ب
 العا راك ندب مل وق لسلك وسما تجز مان اك هدر ورضع ايمو كل
 بم زك س اكن لن لدب ابا انيعف نر وأ اكل ب ديراوف و نيل نما عملا وركز
 ل هآ اهب برشيرلوث هلل ل١ صاصتخال | لك وصلمو) نيرا ف اضم
 ىرسابرشي مهابكىلا نبا ةءارقل ل دي واهب شيل ىلا قري ماجاب دعا بو | دابا
 فطشارب عب ارلا اهب هصوزم ىا يلا ارنا ثلاثل نق شم ارنا ىلاثلا سس ريل ىلا
 قاصلاللدابلا حساكلا قري (رمخلا نور شيب سا ساكلا ىلعو وعير يتلا و برش

 ني راشسابب نورس قروب شيب يمتع مرا سما ىرتكرلا لق مدقتال
 اروفاكش اربع كدر اهقبلا ا ملاقالك ص انللارسفمر عت و انيدم ىلا ديتاهارب يفر معلا (:طعجج ىلا أنيعل ف بسحب لك ىف اهب بيرل ملوث نم لبج او نمو نإ /-و تئادابك اهب وقرب ى| نا دوري عسر يرياعلل كزرإ سد الا

 . | ريفي اهسيرا ياش بل طيلاب نال ريل كالو وار بلو نعم ا ةوارن لدن نيبلا ةدايرن نالراط نجا وج ورغد ا ا ا ا
 الث ثلا ثملخلا مم اهطلا هلا وتر فاذ نيكس اهنا ةرمرعأدد لاقي ولك لايم م اراعج ما نمو يعفلا ضو عنا نع لدب اورو! | باي نب فصولاا يأ نرمعشلو لق هلم كو

 سر بروس[ نك قيم هارل رول 12 فيو بلاط ىلا نب ل نأ هدب تزن . لاق ىنرلوآم يف ءايرإ] ص اغا كلذ نارك ل بلا ود والدا مسد قف
 م

 مرا ووطو هررقطاف اسف يك شم يسال ينم قارلف ثمل الا مث ومعاني ريس
 بول رس ابك لبا نكرم رب كاد هد رعبسأ وبن لاك ميرغلا ون رعبسملاو تاولملا تلو نيس وبك |ىسيلوت هم ”ماوطلا ىلا ايلى ميد تؤسس داد لم بوبس رلو لسع لب يآلاد مضل لزن اف كك
 | ني تمل نال د كركر شل دسم 10111 000
 غلوارشب ةاذاجلا بلان فرب

 رماح لبو مل وأ هسا كا« باو ري سكش لا نس كرأسالاماعطا نا لير يفو دوم نسا نكي :
 :روعسلا ولا سول ريرش ىإ ف لذ ىلاديرش لو قست لم, م ىضنلا م لكلا تتايثا لإ دو ىلاثلا|رباجصو بج نيربرعسدمك ايجحرا نال فروق



 لن بور بيراشم فصصو نايب لمب نما ربع ف اطياو رلو لس ىو اص»» نبل ل سمن الو سم اد موت ثسيحربموبانبا لظنلا نا لاقلت كذب عف دفسفن غلا ل اظل دارملا ىلا ىلا فدي راشا اريشرل وق هل
 تاتؤلا تناكملوق هلس ىواص»» ل اذط هاني فئاطلا ف صو نايب ابنمووسقملا ناكاش و نادل رباك وطيو لرقدعب نوروكذ م ا نادل ولا فاولتلا لخاؤو فئاطلا ناينال ب فاطم ا نايبوصقملا نالانب لرربل
 ءافصتعمٍ ضف نر وقل تعنلل ءلطوتريراوقا طفل رركو جراهيزلاب ص اذ وم ليلو ف اص قشر دانا لكن لو وتو بارضملا هيفرقااءاىب و ةرور اقع بج خلا يراوق تناكملوق حنس فو باراالا و ىلادالا ىلإ دم اعلاو ناتسمرسإ
 هيمع/ زينو ءارلا نم عيبشسأ و ارفارلسجيى رلاو نبت ءاشلا ىرددق تنل مدنا ددق يا رب تاطيولوتيبربلكل وادم ا ن ونال ىاريراوقلا فص لما | ورق لوق حش ىواص"”اهنيلو ةضفلا ض ايمو رقلربو عراوزلا

 لاق ابئاسم ءلورسلو قلك ١ ىف راد تساطسلطيبسلسو |. يف ليسكرلا رعطلا رز علا تدبمىرشألا لاق مالا ليجرلاكملوق هنكس ندلاك »دونم الا رلاكشاو | مداقم تدار بش ىلابوددق ىا نأ لب ا ىلا
 يان ىلا إ) ايس شسييس عر اهبدرلا لاق و بسيط بسذع ىإ ليميسلم قريب ول
 انما مدؤا قدامال قلا ةروصلاف لت نوكم اود ايدام ا كا قد ن ويشيل
 ةهغب را هلا وبلا نصح مدنا لكروت وسد مز مرام م اود سقي لزو
 تاذالإ لق وطرقلا ةرلك اون وطرقم لسمو نا وريخت الو نادل انىا وبهشيال لو

 "اوت اعيثت اييسالو او اًممثح انتر مل امنرلا لبادالوا مسلك كو

 روابي لك الاقي ايكباوج بؤر يف وص و جول هم
 ةلس "رون وللا عيت مرفأ لمد - اوني اب باج اف موطن انور
 تمم ب تسرد ىركتب هوجو ةيسرافلاب عن تيار م تياد اذا مل

 0 ل و 0 0
 /ايلا عمى ولابلاو ءايلا سك و دايلا نولسب قرد عم انا رقراماع ل وف حلل ٠ عيفرقلا
 املا نانا 0 ايلا تنلساهلابلا م
 رتومارشي بايثوا.دقمارجخ نولي ابرار جو !|ريفق ةررعو ع انةدارقاماف عروضوما
 و فصلا صقل مل ناو رييلع اولا لج ل عوف رم بسايذو أد تيسر ميل اع نا ىف اثلاو
 اذا دداقبلا ولا لاق ايفخت نكس انفاو ب وصنم مبيع نا ثلاثلاو شضضرلا لإ
 وجال صرقنملا نم تفل اريرقت نال ان ةددآو ىءورمو |ميف قل ايسنايرصنمن
 عة ءارقااد ايف ب لاقي نإ تس الف ةرتاوتم ةدارقلا هذبوذوذخسو ١ةرورط يف الا
 بايو لش اكن مار تسبم بايو مد قمار فظن دعار جالا ريف بضفا
 فخلال لولب نا بسعنل ايف زبسو يطعني لاقو لوف ىجااع نال داق اولا لاق
 انوكي ىلا ىلا نيمو ى عماني لع مس ياهو ىل اعد ا لاق منوف جال
 دامس خيم ظافلا تددودق تلف بو ف ئيلاعو ا فيلاع برعلا مالك مالو نم
 كلزلدرادلا خراف تسلل ومنبع الظو اطاب ابر ادودادلا داو افورخ نير هلأ

 مي لوم لاو ثا ثلاثلا مهيلاع يفر مشل نك اعزسا لالا اذ فلدكُي ّقاوبلا
 لان لاو ياعرب انك أو ل !تيار ى ارد ف اضم سل ام دا عم ارلا

 يفر غضلا نك اع نا لم بصعنلا ربرامو لاقزاف يشخيزلا الغلا صوالاه زر ددقملا
 اسوا بايت رب تفولعملا (يلاع نادل و ربل فوطيلى ا تبسم سوا مل ف وطي
 ءايلا 50 ةدارك ىو ملول كلل 08 "مي لبادارم نار وعد باي م ايلاع ولو

 ملؤ هللشا» بيل اال فلاقك اب كلو ريو كارلا ىف هركذ ا دلو رخو دعب وأدم
 لو هل لوب ايشربخ عفرلابوج ىطاقلا لاقو يرظختزلاو ىونبلاركو ذك و رجتددعب د
 راو امسك ةرارق قدرل قورماع نياودرىلاةدارق ى مدرج قربتسا عفر لإ عخ
 ١ | داى |قدرلوقو حرعشو ريك با ةرارق بو نرسم خف رورخخ ب ساي
 م هلك كسيلخ هركذ انك اسكلاو زم ةرارقى يو اصر قرخاو لوقو صخشو ع ان ةرأرق
 سوم الا د وربتسم| برعموجو راممللاو ناربلا نم عرايس ديلا ساخن مرو
 وبل ةزمإ ووطن رعنم برعم ةركئ ابنا عيتشلاو عرابي لاب صخر اني لكو انعم
 اسي هركذ اسك وك هلبع تلال دل ا كيد ءايلاركبن طب سواحل
 لل عيرلاب ٌقربكسماو عوج زصوزوبي سن مسا سا لس ونس تمعن نإ لن بر صخ

 و سرس تمعن وك نإ ىلكى | ايري ءاوثةلش بلا# باي ىلا فطخ

 بد مف وطيو لكف طعدو اس ااولعو ملوق هلك باو بارث ل طع ربتسا
 ديال ويز ةيسسرافلاب ولك ب اولكن اميل اوعقمرو ساو ينعم بملئ ا

وان انمالف ايفاعسو اسك هسااقرتمو ئم ل و هلل | راوتسديارناشِاروُس
 لي

 ملا صوا لو علم كا وريم اد نير بيذلاو مدؤل دراربالل تضملا

 بلا ليززتلا ضاعت اريزرم ناي ديكاتلإ عمر يضل ريك وفف رت لك عو لف
 ال اقم لوث كللس لمجا7 الضفدا ريكا (نلعجو اوس ى | ناريخ سلوق نسلم

 ديالا دروب قش ليدز عيت لاكرمالاا زب نك عيجرا سو ريل شد لش زل
 هسالو هع بوز اكد داري كا زوكمو ىضرت كلاما نما يطع اانا

 اسدمإ طلال ليا اذارءاو نيلي ارمالوإ ىرشمملا لالا ناكأيااببدعا عطنا
 ريتا امظدا ذاف ىئررمالادعإ) ب اهيالا دنع اكرنا ايو ىسا تعال كيلا

 مل يبا ل وث نع بلاوي لكلا بلسلا قرأ بساكي الإ صعب نالايزبل كون

 مو هلل ل بم ليلا سر ضخ مركب رصر رتل و ةيطر فلا نحمل ادد
 ذل ميلا تمدارملايبوط اليم اربجسك ل وقريبا ىف لاق مدمن كر يف عروطتلا لص
 النمر السلاو ةولصلا يلف لوسرلا لع تابع اولا نك ناكم جبل اذفريذ

 ملول هش سوما لس بار ذلا ئراس اس البل هكر كرامي شب اللئام لاقو قلع تس السلا

 2*تناسالا مم/ ١ | ١

 ١ فر فاقيا فلق عب
 ةميعضلاو رعاقلا اقل لانيناعيإ من عيندا ليلتين دارج 3 هللا عاسللا |( » 0 1 1 0

 6 ا ' 7 ,
 ةْضِف نيناريراوق نارسرا وق تناك ىرعتلبرسا لدا باولو تضف نينا اهف

 صك دك

 يروق لكل رقت نوقتاطلا يأ هونك جاحزاكامرهاط نمي طاب ىرضف نمأهناىا
 اتا ناكارمخ ى لسيف نوعسيلو بارشلانلا كل دو صقنالو ةداي شري نم نييرأشلا

 ليبجزلةاهءامنا ىف ور ييَسْلَس قس قال يسخن نعل د بيع ليبين ةبججزغأم 23 رم
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 ة<فصب عنو لم

 نم 0 وسْماَوَو ةمرغلا ف

 قم ةيؤرلا تليف تيارا كا ذي ىف مزم نسح ا وشو ف لص نموا لس

 ىلعدبصفو قومي هل ةيأل هيت عاََو فصول اتا ذا باوجَّتبأَرةنجلا
 ةيلصتلاريمضلاوةربخ هلع وأ لتبممأيل نوكسب ةءارق لو هلعبأ نتيلاراخوهو ةيفرظلا

 ١ يسع مج ييسر مح رج ست وس سس مس صصص دويسو

 هلك رام مدس د . نع طز وو زر رو م .٠

 نئاطبلوهو جايرلا ماضل ذاورجلاب (قراَتسو مرار صرب جب سيريس بيز د بربع وطعم
 2 : فلاإ دنس لكلعطل يع كرما لري نم لاب دادي ادم ابي ايلا كإ اطراربالا ميو

 نيروأسأاواحو مهرس ىرحا ىفوأ معلا ىرخحا قوأمب3 ذأ, سكس ةءارق وو ايظلاسرنسما
 0 : ل | « همرلا ل قتلا وهي دةرابظعحجج ١ يس
 د ملا سوة رشموأعم نيعونلا نمنولخ م/م نا نيالل بهذ نمثرحأ عضوم ىفو ءٍضِف
 نارام نكريعنلا نه نا ينرلارقفالثب هتفاظنو ترابط ىف ةفلابم ترو طايارش
 0 1 . : را تأت - ادور انزن د امتجوا لبا جب 090 الوبفسايضرم ا ّ الصف تاخرت كيلر لصفوا ناسا سيان رق

 ةاأمارافكلا ى اوم ءطئالو هتلاسرغيلبتبكيلع كير 6 راصأف ةلحاو ةامج هلزنن أو
 ص -

 ناوفيورمالا اذه نعمجر ا لما لصونللالَو ةريغملا نيريلولاو ةعيبر نيتبتعى نارك
 ةواصصلا ىف ترم ذاورفكوارخا نموا كأدأوف نآكأي شرحا مطتال ىف ورش لكدإر
 البل ةحيوءاشعلاو بعمل عيل لسا ليلا نمورصعلاوربظلاورجلا ىف صوم
 اينرلا أَلا نوجد هذاثوا هفصنوا ههضلث ندم لنا ىهيف توطتل لص نيو
 خم نولمعبال عقلا مول ىلا ني دش ينامون وه ءارو نو ليو زحل الن وراتخي
 ممل ادم نلعجأسلَربَنمْسادإَو ,هالمصأغمورشاضعا رقمك نيون ةلشو رن 212
 نر ناو نإ عقوماذل تعقد ليلاتتاليربت هكلبم نارمبنم كلب ةقلخلا ىف

 الاو ىبب |نمزبق لع 4 ١ ةلصاعلا وكر الوب | مل و هلع و يلو امفصنو| ريثما ل يل |نلم لوط هزل اطل هيلع اجاو ناك الدبلة : ىانابلا ئذر لق وري[: رخو عرولتللا دارم ا لى رمال اثو 1 رك

 ال كايمكالا تانص نلت ذا اجب لقشلاب طصوو نوري ل وعفم اليمن وب ملوق هلل ٠م ةرخألب لضّتشاواينرلا تنا كاف ايندل اياولغتشماو ةرغآلاوكربالؤب نال ةداهعلاسييدشت) كما اب لغتش إو رطل ىعمل رو
 لامعا اند دسم س ومالا ىف مإ سامو ميراضعا ملوث علسشل »ل اعملا
 انم قيوتو ضبء اجار الع ل سكوت اندر عملا

 دهراساللوب دريقلابّل دااذ | لجرلا سا نمو نأوتلا و طلرلارسالا رشا لاو رلرج كبا هادد دير وبا و ىوغبلا فاكر اهجبرش ريو

 ناؤرلا لمصتو لي ايلا مرار لريتسيلا لووول وال ني لوب نا رقعو ىلا لول رو اذا تعقوو ل رهط باا» بارصغ الا
 نر ا# لات ةرابمعلا ماتا ذب نحر اكد عب ثا بالذ اشي ل ملاعت ال لوم ا مالا ناكل ستجري تناك ع ين ال لبيدمتسلا ملا جئينمو لك ىف لمعت او تقلا ىف لتس



 سيرسل ب ريوتو ريلعدنررو تكن اا اباهترامإو عش الاذا ول وث (ح ظ لك را صمم _ ىامأ#
 'انيعمأب 0 ل نيلاج 6 اغلا نت ةريدص تاويل
 ايدل رم اشي نانا يروق وتعمل ىلع نلت آلاف بل قد ديعلا بيك تيس نت يارد نيد لاديسلا نرصد دبعللل اطعتسا ب لايزال يدبالل فافعل نيمو
 ورع ىرول لكل لازلت ١ سك سرر قل ىشمل وشم ع او لبا, ل وعنم رقت لل ديزل لمس ذاع روق هي ل ىداص»» نايتس نات اقف مايل انا لوف حلب للي ينير
 و تلوث ةروسا هذيوزلا تالعرل ريوق لكي كا»ايز تزواعب ترماربز كى ردقي ال ماللاء لب سنس ى د عتب الدال د يجن ولما ردّ ل هديل ري كو طنز وف حر ءاذ ودع زخ ىواضيملا
 هرب يلمس ىل يب .لاعن تببذف املس اسم انو يات ذاب بل ءافودس العن انتل زنذ نا ىلا يو تس ينمعمن ئودوتس نا لاق مب يلو درعا لح
 حلك ىراصا» تال اناف ىسسطسيوبنسد ل اراد
 م (ىنلاكنأبت

 قولخلل 2ظعمركَت ةروملا نه نإ مقياسا ذأو كلذ فيردل ادت نال كبه نسي
 را ةارزماطاب ليبلغ :ايلاوءاناب نوفر طاطا, ليس هر رق
 ولاده و نس يصر قري نتاج ني اضف مقلع نوي نط ذل
 قر وبس نوزالامهو ومار َرعحف لا ووضي داي زقم لصف بص نياق
 امارلاى انقر السل هوحتلا نحل يئايسرةي ان وسق ةيكم كالرملا
 ةريرؤسلامايرلا ةاقصعيشصملا لاخلا ىلع بصنو اضعب هضعبولتي سرفلا قرتكاعباتتم
 علصت افصاحل لاما د١ "تالا اق نيتسما نزل وم 7” 77 3 3 ن يت ١ هي

 هلطأبلاو قنا نيبقرفت نارقلا تايوان اقر تقرا هرطملاو شنت مءايرلا حارشن ٍترشاتلاَو

 نوقلي ل سرلاوءامبن:الا ىلا ىولاب لزنت كتالملا ىف ٍتاَيقلمْلاَف هاراو لالع
 0 نيدو

 صل اكعأ لاذ مغ ارق ىو للاتت هلدا نمر ناللورانجالل ى ا ناس وار درجم»لا ىلا ىول

 نناوهَعِق اول بانعلاو ثعبلا نم كسرافكى !َنو َنَعَون امتار نعل اذ مغب ىرقوارذن
 27 لت ما ىف اا ا ا ص . كار كم نت مدرق 07

 تنف نتف ابحااَذإو تقشح تجف ماع اذا داهرو نم تيسبط صم وجت |اذاؤ جلال

 ا 0 روزين لل داود تريسو ه7 وك تقول تعمج ىاننمال ني ةزدنزلابوواولاب هن تق لس لاذ و“
 ١ 3 مول ا را : سك عيال ط كس

 قاخا نيب 6 لصفلا هوبل عيادسلاب هرم! ىلع ةدلوشلاوو تلج ويظع

 1 و يو

 ب | وج نم لح ولو نيب 5 لصفلا اير

 موب ليو هناشل ليوهت 71 رصفل ز 1051م كرد ام وق دلخلا نيب لصفلا عقد ىااذا
 هلب

 مضْورس هن مها لها ىاونيب نكتب ه نيود كِل ملًا مهل نيعو انه نبين
 يريد نيب نكذب نسف لطم كن يرمكلهف هكيرانككأوب نكس مم منول

 رق 232 2 ليكأت هرب 30001 يموت ارو ل
 ام نيكل ع ديعأن 0 نين نموَب ليوم لهن لقت سا مذ مرج نم لك

 ور رس هل 2 رع رس رولا
 وهو نمور ل لارمحرلاوهوزيرح م ٍنْيْرارَف قرهنَْعَجَف تلاوه و فيعض ن نيه

 0و 7277 نوسرت# . مون تاك ا ص رص |[ س7 لأب 723227 5

 لعل !0نييردسلل نيمو ليو نغم نور ٍداقلاَمعْتَف كل ذ ىلع َنرَنَّمَف ة2الولا تقو
 وص ٠ 0 رى مومو حا 23 هلع 9 . هلك 707 سا 77

 اًنَلَعَحو اهنطب ىف ناناومآ ةاهربلت لع !تماض ىا مضنعمي تدك صم هاند

 يسَمْوَب لي واب نع نان ار م وكتيفساَو تاعقترمالابجٍتاياش داو رايز
 ا

 هتسظعل قرف نالث قدا عفيراا ذا ودهج نآَح دوه ق يش نكد ى ذلظ ىلا دعلطنإ
 م ب ب ب يس مس ميسيسسصسمسا سر 5 ٠ تسمسسو تسسسْس جسسسمسممسمل وأحب

 ربع لع أكس ةكللملا هردقربضتبو للا ىف عرييرلا رض هررقف توزع ايفوصوم سمس انصلرقىلاهترشلا نالت زل افرع تالسلاو

 ا كالسرملا مم

 تاو مت لاروا لو ترس نم روتس) ١ كيردااءورلوك جلل ف مام اح
 السور ايو ديما يؤتسالاابوب وأ ترم رم ليج رصف موب زوق لف لوعقم |
 اري قرش دراج الا در اعبتس الل لوالا م يضتسال او اننتسم) ىلا للوعنلا 3

 ملتكوطلال كس لصنلا مول. لح ال اينول فس ناالا تن حسا و لولا وأ

 .(نوبنكت ب اذعلا نيت ال ]اوملطنإتمايقل امون نئيزكملأ لاقي و © نيب 0-0 ١ - 2 لإ 0061 كيس مالهم 2
 لوب حر راشل للوقف الرج يلح تدك اول صفا ليس تسيل اوم اوأ 7

 ذه
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 وقت اهدي اردو كلذ ل عت اصرتسا) ضشتل اعز
 ا هل ا

 تيدا شرم

 نرفع عري فمما لوما اوةلاملا نام ىلا رتل اخ
 ورعاو وصوم ل والا كلما تافصل لج ش ايزل صارو نستوبو
 وثلاث وصول نس ائئاو تايالاوبو نا وصول هع ارلاو ىارلاوب
 (لوياقنا ف اضعياضجلو لل رفلا تعامل وف حر ىواصر وسكن لم وب
 عل تي يف هقيقيراصل ىلا انس زيد ئتاررفلا ننكر شانرعلا
 كلزلازرعاؤرتم وقل ايو ضع نلظا بضطعل لاف ءاطقلاراط سوم انى
 عرار ووين كفرت رذلا ثرحكملوث لسا ت السلا ولو لق
 تالسلاودمولمكلذكاؤرع افرع م وقلار دوو ضبان لغ ابيمج/س ومان و
 كلاوطلائجت السا: نايبلا يدر ىو فورعل ؟لسرت اس اواراو افرع

 ماع لكو ا مول كا نارابتع اب لسرعة أط تحس لسد عب تالعرلا
 مدباشا تزعشناوسو لرفلا ضرع نم دعب امنم تباذرعو ولا قدام ل
 0 نولسملا ةلكئاللا تريح اب خباب ريشا باب سويف نكن و
 هدلسلا عرب لاب ملا كسلاح لسب ضن وق لش” زلات عوشب
 تاراتلا ودع رعلاو للا تالسما روعستن ب نقد ةعب اتم اينوكل اع
 كال لوعطم افرع لوقازب لحفر ثلا ورمالا نتثمو عمت السر ىلإ :لكششملا
 شن بسيطا ىل اكرطم خنت ديلا عرار لا كسر شن تا سانا هءلوق حليف
 6-2 زوزرطل شن ببيرلاملو لل ارصا» هراوبكد ار وثنو هرشكاري
 َت 011001 عيارشلا تإسانو) نم تشان
 ايبا نكرذنملا نما ودة داش كير نإ | ها ذر اذ ماقد ]رفا

 ايباكنا قزفت عرابرلا يعاب نك لطابلاو نك ندي نطل كلم
 !ازصالىاراذنالاهرازعالل ليلو حلك لس كنلما تايقنلزو ساقرانلا انوار نايل عراب زيك ن ب لقن ل إهيطعا وقل هللطل] كسيلوث كلك
 و لونا لصور ايوصنم هن ىل ريال ات شلا نمط ار اذنالو يقتا
 نوعي ةءاسالا ىئاذارذع نم, ابتلا نو الض ىلع امثل هللا, كنار دعم اع
 تجر يزن ريزعل ن اوم ابل قو ىولا ثمدارلا نا لع رلذ مندل كي
 و خئانو نكن بال ارقد ىدديلاك ا لكن زاب وصنم اي كلو لسور زشل ا ورذاعلا
 ' وارق بدار زعل اذ نمي ذاشماى ىرقدزذن لاوس كى اوم عنب
 ملطال نالوعشم |رذنو )ردع نإ ىلا كلزيراشارازعاللئ الق حلك ل
 لول ار اذبالايو الك ارازع)ةلازارازع لاي در فاو تايقلم او اهبل لحلا و
 لم قلالك ارازع)ةلازارازعال ابداع اراذعالل ىارلوث حل 8 ىواصر
 ملوث كلل اان موتا شا

 هك هر وك ى ذل مالا تقولاوسايقلا مولوبو مولع قو تدك
 موي ى اللوق لي رار انريلار ثول
 لوقناوا مثول ىال لاقت لم تزل وفل ةلوقموا ف اسس لاو نعم
 2 00 وفر نس لاك ل بون
 ند كيلو / /'سداص»,ر ذنخمو ل ربل م|يؤتس الار ايلا ةداعأ
 ياهلا وب و ثفوزح ذا باوك سطنخدلاركذ اذ ولالا نم لصفلا

0 
 مهو حلص لبر فرقد دع ل والا او اننا مابوتسالل اب تاشلأ ناو باص غرد ترزط ا بعخش لل اب اقد نكبعتستو قد كافل طبانلا نناسل نيرو ل يو بعت تالريعب اذ يسا نافل
 لصفيؤا مول كسزكم ل دملوث لل لرارم »فيلم السود ميطوت لد ماودو لالرلا تاي حش لع »ال لل عشررلا كسب :او حا سسداس بوصن رص لص ل دال رت نن اكن افادت اذ لو
 "تاو م ميزك بازع ىوس اياذع ببزط ل كن اذ ميكر دق ل سو سة داكتي )نع ةروسا زم  هررك ديكو بو لصقل مومورزنلو لسمو لاهترشلاب بزل نيل هسئزفد باذع ل وطلال اكن ناك ني
 ن'ةعباسلا مالا نوال دارا: قم ارحب ير ارقالا بلطو, و ييبرتنماهنتسالا ا نيلدالا فلن لام و جلسل بسطت كلان شا كورلا ثيم يطعت سعرا دلو طاري زك نما رتك اديب بذل
 م قصرا نر ام رار اورومتود أو يزل مول ةميلكرسل | دلص دهسا ملا

 هادم لئن رع و "رمال طبر ازنكأ
 1 انك رال لعمان لوكس درع الس
 لش لررلوعش يلع تذدطع | عم رايتاو
 ل ببللا كر انغالل ث ورحب او دريعلا لوي صلا هب ت وت نعل دك كالر

 2| ا لس لعق لس فو زوبر د صم مف ظومتو نسل م انلعف ل حم 0 .

 ف عر صور اوتسا كين ىاصزيرترل لف (للسلت صااشحبلاورلس لع دراج ةداعالا لعد اهوا رشي الا ةطسرداقلا

 - م <

 السلا نريلاازم ما رهلش ل امل ف حلل ل١
 0 0 انك انلملو

 حوش نع صمد ا ىلإ شياءايما تءاض هللا حلل لا علباو رخل تزف اول السلا ررص'بسينتالاعفو تب تنل صل وق حسم » عرار صل يف اذا
 لفن انلابو امسإ سو الل ةفصلاب رو قل |ةداؤال وصول او فصلا نب ةطسوتم الو ل ظن نمر للطلاب [يلطن روق

 ماش كال نافرلا رثكىلا ةراشا م يعف هراسد نك ةبعسسو هرب كشوف اهنا وف ةبش قرف كس بعت اللى ذ مل وق



 / ىلسب طرت | لعدكلإإ لل يعرفن يذل وكل ل ظن نزال ل ىو لظلا طي ذل وز امل درو ا لسرو
 و قط ارريف نو قتانينل نوعا ل ف |ناي هدر مبا صارتسال لزظفلا مجوز امل نين ل يظل مث لف 7

 | نيرقشا» نيل م |ماننلا نا ةربرجت -

 املك ةرررن عيب نيتسلا تلو ب اقروتبقر انصار عرج نيش سحرا طلو ةررس عملا اع نرمشن ا سلع نامل نرسل با ذوى راو ماعلا ة وارث داهندوشلا يزرع نارا اري
 50 07 7-2 2001110 ا متل! وار بستر سلا هلسؤلا ءايرل وف حل تا انلانراط
 ل والاوراقبلاولالاث ةراجاد ةراكذلاكعيير علا دا اثلإو ةراج هراحورتد ةداكذ ور اكذ ركزو ةلامجد ىلامتد لل اقل 1 ثياشرابلاو حرص ئباسدص) ناموا دلامباف تالا وتابلا وتلا صفت
 7 ثيدحلا ف هرلوقد بشنا رهو ناسبؤل اي ول هامتس لوف ل لمس يرق الاجر لوقكووزذملا . يد نانور ب يرد اان ناد لام رك ازال اوت
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 وخان تكا ةررقوب داب فلا ةرارقلا ن صو | شال يف لاو تاومسلا برت ف ليصفتماو هن اورك | وق لس ل وسل او قتءافلاذ!ىتلاربصا نم ينايوصاعل للاتدإ كلو 5
 اهانو اياطرتم نوحلممال تقل وتس ل هرج مملاو !تبمتئاومسلا بر نوي مد صأ هوتا عرلا قو ىف اسكل | ٠ زك زد, لالا عفررلا عم لدالا را ورم اع نرسل دعو ساعت اق ود اشباوورك ىف

 قانا عنردو لوالا صوااو كير نلدبلا لعشر با صواب آو نرخ نوكليالو مرلا نون ا اهجك ارو نمرلاوب تاومسا بروس رنا | تب رفع ل يشل يؤ هربت نوللييالو فص قرلاو 1 تيم تاو بر
 راو ادةنصمكعو هن و و يلع دل اضل بزل فص ا نكرلاو كر .رلدي تاومسلا سر ناسا دن نول الورتو ارتب سوك عرؤر جئاثلاو كير سل دبل (لدالإ
 زلخل لاو تاس نس الكا كيلو الر لاوس هدعل اء ورش ا رتبسوا فوز مشا كسل اكل وتدرك تاورسلا برت ع صفرو يق الر مضو مطصإ لع ورع ىف وركن او حف انل لبق ع ع
 ممر رجتشرع ]باز فر قالورالب عفر سرت باطغ كرما ردن الف مورا كلذ ىف لالكا
 اننا لايك لذو ضار مالا ليس كسري كي كك
 ا هلم ار لل صير د 4١ ١ 0 سي جبت .رزإ | نيا ىدرساد الو لش لا/ضارخالاالئ نك نين ابن اذ
 ميوشرماريذكا اى ابجي ءازج نمل لب ءاَعَع ءازج ا نيمنداوهازأج ى اكتر نم ءارجرخا | 1 اموؤربل 17 املا

 امن[يبابومفرلاووبلب ضرلاو توون[ ىح تلقح عشك ىا يح ع ىنآمعأ ل
 اررقيالىةآبطخ قادت هثمقاخل ى نويل اوما تررج ع مدعؤربو كانك نحل جانب ا 3 100
 لا فص لما وءذد ارنجو!ليريج حولا موتي نوكلع لإ فرظ مو هنم وح بطيب حا اورد از 07 و اوبشن لا 44 / ا 7 هع عوقب صدم ءها./ث كك ثا دكا. 5 اوم ءاديل انا - ل رب دب بولا |

 ةميقلا قوه دوقوتباتلاع ق2 مولا كلذ طرا نلاوعفشي ناك كلدلو نينمؤللا نما | ىدانما" مرطب نيك ذاب الا تا نا عافك ينو : ايار دلك نا اورد ملا ذارسلا نيم او نلاكا لضت ع نيذلا الكي هاباوبجلوف لاق مالولا ىف نحل هل نو نم لاخلا ى! نومك نيفطصم ىلأ تانيا
 مر هيف بازدلا نعولسيل هتعاطب لآنه ىلا عجر ىاادجر هدام يرق نرش نمت

 املا فص و و ادت بلا يككذ ا الا كلل وث حلل

 ابازعل نظم وب بيرقَتالكد قالا ةميقلا موي ب انع ى ا نريرفاَب رع :كيراتكى وكبر

 اي نا يسوع !لكو ملول كلل كاس فس مويلاو كلذ
 كلم نصل و حاط لا بير تول او هؤديص توا اضيإ و جول ام
 ا للا 000

 000 سلع ا 277 37 772 7 هر م ول دل هس رم 7 وري ذرلا ةتيرنلاو يق زعم ( ١ ا ار لا

 «غمارم ص أسال رعب تاهيل ىلاعتندا لوقيأو سنع كلذ لوقي بزعا الف 6# بارت 0 5 ل 1 0 ا يي
 مدر نمر شا جبت نوعيراو تس ني د تاعزانلاو عروسأب ارى و؟ضعبلا ' كي ل نيد ا ا بذي ا 4 اا ن4 ا وه نأ _ "األ _ 2 . ” دعي هرم 5 بادرلا ول ام 22 مة
 700 الا 917 ناسا اك نيا ٠._ ا مكخ + ام ا بص اعزانلا اوزؤت رانا اطلس اهي نكد أمازت تن

 ماورا طشنت هكالمل قطن تامل شاءوا ةرغراتكلا اور عنتد كل ٍتأَعَلو 5 بنج عرزلاو لكلا حرراشلار لاراشا الت وزو ىوصوا

 صوب 272 ىو 5 8 5 7-7 7 ./ طماع 2 ب أ 0 سال تاع اخ لزنتس ياناس جن اللا وعبلاو نو هناا 2 لول 1:
 وبدت: ة0اللا قرم تاررملاؤةنجن يلا نينمؤملا حاورأب قبست كالا ىافاقبس تقيس نمار بذيارب تاغ كانتا هلع سورا رلماع

 : ّ تا ول ب 0 ]وللا طن رم مقر مالل اير شنو ردسلا رض م
 ىفلماعوهو :كوراكأي عبس ى ا فونمماشالا هزه باوبوالريبرتب لزنتى اايندالرمأ تو 5 ل / 0

 اف 0 1 ”فوزك !باوثا ”بوصنمخر ريكا هيدا ل 0 رسم ل سس اسس نا دريل و ( م "تتانمم نمي فسون لزلزتبى ا ئثلكفحرا نال حن وجل لير
 ردع نريروفبلا عساو مويلاذ ةعجارلا نم لاح:لمجباو تنس ن وتبرز . يناثلا خا ةدازلا 0 0 يا م

 277 7327-17. ع 07 7 + يي ت7 يل تايه 7 . . وأ ىلا لاداما تاردم اف م لا ضال وراهسلا نو نو
 امرا فلق ةفئاط داو يمول بيقع فاول ثعبل هيدر طوف اورو ا نايا

 ءّقشاب 5 ١7 - - 6 ١ كا معك اء ١ ١.. ءأرس ىري دش ناس ناهس كاري نوتشالوا ادب الا نم فراغ

 0 اندإ ثجبلااتاو ءازيهتسارامصبالاو بولقلا بيرى (نولوعي يرتالو#ل ةليلذ ةللاس عل اسف وذاشس ىريو بولطلسإ هرسري تاومال طن ) مانلا

 ايل ندور نيوضولل ىف نابتولا ىلع ؤيب فلا لح داو يناثلا ليهرتو نيت ليال هاي مال دق يور لا
 0 داير |٠ . | 0 سئرلادعربسلا ناكاذاذ ةداعلا قرم ئدلذو اههضتس ماس نم
 |ذ! هترفاح ىف نالذ عجر ةمورم>لا ل والوسا ةفأخلاو ةويخلا ىلا تولا جب دنا ثلا ..!غاّشا بلا ”قرافسدعلوج ل 1 | فن طولا ىف
 0 ل ا ها 1 01 ردا مايغابججتلاذا اهارعاريش رس انا ىرتالا ل بكا يف باترسبا نال
 اول اذ يد ةيتشنم ب ,ةرحانةءارن ىو 0 ةزجام ظع انها ذا, ءءاج ثيحنم عدل |. اهلل تا راما ىلا كفر شاوي زن لوأ حلم نانا

 ن ارسخ تاذ 6 ةرمب تست عجر رك تحص نا 15 !ةيحلا ىلا نتمعج حر هلي
2 

 0ةعش

 ابد سل نم راع باس ارث لاحت داو خضر دل اوراكل
 را اع تدبلا ناك زوري همر انك لو 0
 نورك ةفجارلارانقتلارعب فدارلا ثودصن ال ةردقب ل امل ش ظجارلا ني لال وق ل لبا نيا ثلا بيع توا 7 ا 0 1 20 هللا واصرول م اسنتالل رات الثر ينال اورج صمرسلو تملا روكي ان
 و عماولا تقولا كلذ ىف نوتعيربو ناننلا ريف معن ىذلا حياولا تقولا فس تعبت اولا اولا شعيل وف خلط عماومويلافل ونيل تل لو ل اورعاو مول اهلرصتر تع اكرام 1
 مالكلا يفو لوالارضورشووموورث عش اطو ناش سيم [راصلاو قل ا ارتي الل عروسلا ويد بولقل فص دن وو ةئج وب ب وصنم يمول وأ تنسو بوكر لوف لسلك »بسن زل رك اذكى وال نتا اوم
 لاقدقو بشلل فانا لزب رسام ركل نصو عمي ملاذو اد رمار صاغ اور نإ رسافلوث فلس نما بذاك نجي قران نإ سك نوب ابوك لوك يوروبا تك ءازجو باج ترك اناذاؤ اوداقا افيو سامر مترا للف انت اّشلا ىل انعوجر ناك ا غتلساوزز اجاب اس ادار اهراس ابل دثساو نامت او سوو ساضو بن عزو ةذاحلا فسورلاو جزل ارب اشم ارتب كما واقريلول (للست لوو ىلدالاتلاعودتيرط كستنزذام ىف عر يلا داع كمل ىف ناك نرل/ل دام ثيم عج راذارلوق حان طيش افلا لس زج ايف داج لا ير ف كنف ىف نال عجرم نلوايكا نونيب ل دالا لاك هلسةزاحلا  دوعسلا ىلا و نيتك لا يس افلا ةزفاكا ىلملوث حلم ىاصردبى ارى يرن قل قاظرلوث يلح خرا بولعلا باوضاراصبا رم اضم ذع
 ْ 4 ا" أهصجاص نار املا



 ا

 همه
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 لص عجول ةوبنلا تاكربريفرسشسلو قل شن دادا نمو لص مسا برشا ما ١ 0 ظ 0 ذ تعزل جال اد بيضا ىلصزرما ىيوريخكيل يف ووطن م ىو ىدطملول كس فا" اتت بنانا كالا فيركل رعشاف يدا دانذا قف لعاع ملوث هال. ىداصا»رابخالا بلط لل طاخكإ لم ايفتس الاف بللذ ليش اما نيم ا ذا١او مايتم ارب لبث ثيسدوا تلذواما اا تبر دق ق عبي هدوونج ةزثكو ساب ةدش عب هدر دقو كويل يف اصيل زك لاوخب اد فلوق كاف يرانا لوفي امتنا نإ نوفل لح رسام كر ردو يس رصا كا ل مازن 7 ى ةرامق كر ذنم ا بالو سدقم ا تببب ىبربط نب بسب "و نك تيل دماشل سرا ىب نايفسو رو لشرالا يوان ةداحو ياهو سابك نبا نككددا انكم ربما كاوا 2 ريك ال ٌةرجاس لضرإل ربو ىمس باو رفرج ف ازفاكا دعب ملأ هلم ىداصا» كلر كل ضو هيلع س انل ا شح ةماينقلا مدي ىلاعت شدا هدي ماضلاب لبي يؤ ىل اعتراف ضف نم مرا ليد إلا لضرالا موب ملوث هلشسس ىداصإ» ىلزحلاو فول لبعا نب اهيا ةرباس تنسو تنتاذاف لوقبهردق ف وزومطرش باب قرم اسلابمباذافرلوق هس كا« رتردق ف ةلبس تعج اناذ بعص ةرلا فحاوبسص ل قييم طوزعف هزه لعرب ةدعاد ةرجز ىياناق ملوث هلس
 باذع نالولاقإر علا ناق مل اصيتسإل باع يد ها و نالآأ 25 ١

 ملوث حك عراررصمو عليا نينر وطلاب داو وب ةلروتلا تلزنا ري عن! لاصيتسالا
 7 اي تسرح ىا جررصنن وأ ا ” ةدرقل | وا ةرم اطل هذي ىلإ و ب زا اش ادبع ةدارق ل مجلي يلع اصاذلريجبلارجز لو م 00 ٠ 0 تطوى ذو تيقن اذاذ نك -|و كفن جت ثعبلااههقعيىتلا ةفدارلا ى شام اةىلاهتلآق

 ار دا, بهذإ لاقف كرت نيونتلاب ىداولا مسا ى سرقه ير ةدداندِإ ابك نوما هادو[ كرفلا نريطنلو هللس م ىلاب ناينألا شالو دا| اول ص هن يف ماو نول ادا ص
 ول تس تري لدا ل ليي اتئازلا يدبر ١ 00 نأ لإ كوعدا تلم لفه فلا سللز وأين 0 فطوم هديا اكدان ل نئلاك رخال و ةيحاصعلا بلت ىبتيألا ىرفكرل لاثددصاد | هاي, يا 0. و مح ١ + مرو رن. تو
 0 ار 77 ا كدا كيبل كيِرهأو هللا لإ ملل نا نبكتن أب شل نوما اهف لصملا ىف ةيناقلاءأغلا اتلاروب ص فول ىلع كالدلا نلا ىلا ةداشسسإ خلا نإ ربل يفرعم لعل دا| | تع حدا اص ع ىلا ا شل 1

 همر". ىلاثنلاو كا هلغ 59 3 3 7 سد 1 - َن

 0 سو ةززدرس |. كا ديلا ىنورستلانأبان "نرحل يزل همر وددت قئتخف دبل تفرعم لع
 لما مدور لال لا رسلان باع |. نيف رزه ىف ن ىتشي اريل نت ارش لأ تدل دخت ىهبو م وعرف بكف اصعلا

 اوم اسعلاو| ئد اص»» يارا عم يرجو نالارلو ناناو لد ا . ١

 دال تستاءافالسلا فلهذا بال نر اهلل هَ ظه ىف بال ايران 250 يدنا لنجبو ةرعصلا مرتين
 لاب 110 اىورتر روعاو ١ وب ا 1 2: 2 ' بج ركرو ابووواراق ماتصالاولد دس 9 عيفاا يدان - اون ب 8 2

 ا ظ لأ نم ل تملع أمال هل قى لوز مهنه را ةيوقع لاك قرغلاب
 ونوللاب لذ لاوزو مرتك ا ءازرتالا بلبس ذ دارت ةردقلاو ةايكأ |( | سوسو ا و يع 0/0 :
 1 رن اقسارج اكل فوم ال آ 000 ع :رآ”ىلاعت هنا 0 ىفت نمل ]رورو لملاك نأ تنس نوجراامنيب تاكد ىدبغ
 عدس ةرك | ناكو لالا ىامرد جول د هشام ىا لا ةرس ا عمك م ياء هاا ءال 1 ..م مريح ع عا ط يعي
 ل ول 2000 مكرنو ىرنحلاو ةلهدملا نيب فلا لاخداوأ كليه ستو أهلا ةينآقلا لادباو نيتزمهلا قيقحت

 نلت رب كلمن اذ كيلا قاصر بر كوم ب ىا كانا مران لاقف| | 226 2[ اع ا مك م نار مسلما اقليم قرشا ث .

 هرغ اداوم | روج اوما طرئعل ار ثسن دا ساوأ .٠ - ةوأ_ثة ٠١ سس  صوأ ٠ ءاهرأا و ا
 ارلو بو ركل وزى ا لو هلمشس ىداص» لع الا مترات! لاف هريس عشا 51موسفاهغقسأب مم ليوا فروع رتقتنم ابن لعج ىاوانبلا ةيفيكلريسقت

 ةنمااوبا هس كاان ب سابا لقد بيض للري. يل افضل وأ عش وتزول متت رخو هميظ هيل قطْخاو برجإلب ةيوتسم اها عج
 هكر ررسسم# با وا هد اريل نس وجل | هيي كل ش "س هو ' 7” فااضم قل يهل فو نع 2 نيس 9 0 0-7 ,
 ىدالارإدلا لاو ةرخآلا لاكي فوط نر شا دبع كم اعواد سابكنم | هقول تل تءابطسلا دكِلذَرعب ضرمالاوأيجإسأ رح سيمشلاو اهلظمنالل يللا
 1 ةرمتالوأ هلم كا" ةداتلو 56 | ىف تاز ىو نازمالا» قار غالى 0 ا 0 | ْ ص

 : 3أئ | , ل 5 1 تلا فط اعلا ملوك كايدا " : 0 ٠
 ل ايات اشم لي | م 0 |١ | ةراعتساريلع عملا قالطًاوراغلاو تاوقالا نمرسأنلا هاكايأبو بشعلاورجتلا نفعنا نأعررت
 رادع ا ماا لب ىا ٠ ما راسك ق ا قاب دا ا : 8 001 26 ىلا 7 2
 تت ةىنمشل] لعف ىو هل لوعفم نكستلضزالا هجو ىلع ايتيثا0 امسرلابجل 2 و

 ونجد ارملا#ارسميؤ ذربا لوف هلكت ىدارم»» شمالا نأ عوف العا ذى 0 اج اذاونغلاو قب البال ىووعن مهبول وكل عينت ىللصموأ 0/1“ اى !ابدغس اريك ل مو ملول تلم ل 1» ان بسس انما :.ئلل ف ةدوذملا 0 هل هدام ءاةنكلا ثبات راس ا ما
 م رسال يل ء ١ امرأ | بقع اميل 9 2 + 2 ع مق 0 1 0 0 ةرثوراخ نماينرلق ه0 ىسا اذا نم لب ناسا سليب موب يناثلا فلان ىَرُحل

 ايا فينا واق لةارولل كلو شالا طدا تس |. وفك قطن ذا باج ولو لكل 0ك ةقرسلارانلا هيجل تررغا تري
 ا 0 0 هيد ماعم فا نمامأو تاوأت ىو أمل مدل نق تادبغلا عابتاب 0يننلا قويت «ناهاور الود كلذ 2 تناكو ْ بامر ثدجلاب اند ري ريض ح يس 3 2 م 1 53 3-7 4
 امل شالا نظرا اعف اهلا هاوار الو قال الانمي اعلا ّىهدّتَحُل . !كأَو تاوهشلا عارتأب ىدرملا 6 ىلا نع ةرارملا ٌسْضَملا ىمو هيدي نيب همأيق رقل 0 | وحس بي رإلا قام دلو وان 22 ص ع هنأ 222 9

 دام اسما للام الف رانا مي مالو لاب ١ آ

 00 0 ا كيب: لم هو راسل يو دلا فرغ انتم اليل يهد املا قلفؤلا اهلل نلوم ذ ىف ةراش الاف ضنا ةلدرش لعرض جك لاو كلذ رحب ضاالاركذ ا
 ل بشمسج ةيعرعت ةراعتساوبوا قلطملا ىف ريقملا لاعتسا ب ابدل رمز ابجويثوريغو كالا لوكملا لطم رم لمشسانذاهك ىا ةراعتتسم سانا رك لاا يلع يدل ا قالطا در وق هنت سدا ل

 رسل ال ايدل لولا الاب عتب مب نا ف مث اريلايرفاكلا ناساالل |ريبشا ورسمت ننال ءلك ايا لاني طا ناويإ هامريال ما لسكالا ل رمل نال يا ةراعتسم  ملوق هلسكي لمما» بااودلا كرب س اننا |
 | هسد اريل ب رلعتى ا تاماطلارئاسرطنىا ىل ا ةيمادلا كا جلا ةماطلا دوعسلا يلا و رطرقف بلظوزلم ترتكب( اعلا ف لاق ةماطما ملوث مت كار شح فرم عم مالا نإ رق ةرخأل
 كس عيطسل ادرانلا ىف ىصاعلاف بسارجبا لسلاعبو لوقب عملا راخا فك ىلاد دنا ملدا نفت او ن4 وإنه اطلا اذ ثمايقلا مدي تداماذا نعنؤطرمااق اذا با وتو روق طل. «ديوشملا غلو تماهقلا
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 الرق هلسس ىداصارجزلاو عردرلا ببحل ايي تنال لوقورب م | نصيطوم اع اشالل ج زو عرور فرحا لا عوالل كضقولا سكاف فيجو يد بورما لم احا دعب اهباّلعتس ن ذ ىااتحرل و 4
 مها

 امد هرم انريد فيلر اينعو هاي ىذلا ىاماعط لا ملوق غم ىداص» رف اكلاوجو هر مقتل ناسننالا ىلا عريضلاو نوزمبراعلاو ىذلا قجمول وضومهار ىلا ىلا كيدي راسا بد بلو هك كار يسري اننا دةمذأم ينال لأ / لص لو عل ىداص»يلعشا رو اد دابقا نيعملا فيل يبل وا ندا عطا ىا ضعت

 ااا ل تلم م با اا «”انااوسا مابا ش عرزوك بلغ سمماقلا ىف د! يدشمو ةيقرلا يؤ ةأرع) ىرودابلغ عهبرج والغلو ضن |اراهشالا

 فيك يعط لادم تعارظن ناسي هيد ب0 ةرمأأ لع فيم ضعي لا
 000 كا سدو ديواني عشلاو طلال :, [هيذ اق موش تابنلاب ضان ناّرص با وعسل نيه [ملرببصانأ لرد ود دف
 ىف دارمي ساعات تبنل القومي وأعرنأم م0133 ةرابغالا ةرئكراسب
 ممل د27 ذواضي رف ةرقت ن2يا2و2 لبلبة ةوسلا
 هسفنب لحاو لكل غتشاىا ريغ نأش نعل غشي لأح وردنا ش يمول ما لي يلع لديوان هلالي موف يبو /ةجدن ةيسيلصو تلي باد دوي نا

 . 7 و نوسز الدون 572 ةزرضم وس
 5 ىلا امه لهل زه لها كيلو اوسوتلظ رة أها شغف ابغا
 0 ارز مهنتي ناذعتسل ةيكسربوكتلا ةروسروجلاورفكلا نيب نوعمأجلل

 :امُوييلااَذإَ ' (ضال)لعءطقأست ثضقن 2/1 ةةأهرونب بهذ حفلا ”تروكس متلو !5ترئت|موجلا
 لير : ملا مساضضال راع ماتت 0
 نط وذو |,نودولا بجعالاد نكي كمثل نئهأهدأل بلحج وا جرالي
 ويقل درو لذوي رتراصت#ر ضعي نع رضعبل ص تقيل ثعيل رعب تع مج ٌكرمَْح
 | ةينايلا ةدوملا ذأ وأهداسجاب ترق تجوز سوما دلو ارا تراصف قو ري رشنتلاو
 ةياصحرأ لإ كب رقو 5 تليق دب أبن |يلنيدَم ص تلي جالا وراءل افون يحفر
 فيفي, 12/5 لارهل اغلا أوبن تلوث لوقت باو بطاقم

 يلايلههل تيقن تفز نجلا ذإَو تجاري رشتلاو فيفخقلاب هك ترعَس
 بي سار رخساراقيا تدقال ا حت امنإ م ل 1

 ناروكَن ل كله تقوس فن لكى | نش جلع اهل عىضطعاوو ةروسلا لوا اذا باج
 5 ياو 6 نيلي رئازل هيف لة رضوريخ نت تصح ةيقلمونوه
 | فتى نونا مشت درا طعو ةرهزلاو غرملاو ىرتشلاو لحن ةسمخلا موهنلا ف

 بأ لخرت نونلإكييكتو واهلا اًمجاركوا ولان فويل زاكي اهءاروأها
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 ا ليدل ررظت و رابتلا
 عطلت عما« انملا ىقءابظلا شكت نإ شكو لارج ىف سلك اهنال دراطعو ةرم لا واجرلاو ىرشملاو صرت تسنكا مول ارز نمل راوجلا سلا
 الاس طلاع لسلك برر لل أ ير

 ىلا لاقل رن | نم يرمى فلفل ا ف ترج تلادحب ا ارب ىل عج رتاىا موق طا يلارلا» ةجحرلا لص مربط هريوزب كرري
 امشمالا فلاي انبوارهبوترل نايس لا مث ىرتانيب ملوق هنمف ا

 لبكي ءارسلا سرور دج ى اما بياوسلا نمل وق هتلس / 0
 ىسكأ لاقو عريطرلا ل لاقيدو سيرف دعب ةرم عطتيوك ا بضقيل دبإ)ى ا بعطرلا ملوث يشم لك تبلايلا لصرإلاب فيجد ايش الإ فونص نس كف عضلا| ياه يف دج ىذلا

 إ نم نسلا ليثو موق هلطسس نيلالوب نبا لو باددلا كاف سال ١

 ا ا كلما يتلو بضل ف الووشو ذو افا دن االول شك

 سلعلإو بزملا لفاسلا كرت قل ىلاعلا لئاذاذ ل :
 | رش واوبج ادني باقل رت ىئاسفيشنل | م تداذ !ذاف اهقنناكن اتكرلا تبداستد ايفل انوا و نيتكوا عر سلا عب م قت كاوكلا ناك سكأوكلار يف قتلا

 لاروقو نيج لماعلا وب ىديسم ل داف ا املاحج ادرك لد عسماشلاكيذدرف ملداىلا
 د تال مج ىرئاتس اقوا ني ى'فاضملا فذص ل ع

 تايئلاب ىا ضرالا انققس ممل ل وكس
 يشل و هل باورلا ضلع بطفل

 أ هايرئابلو ةللسا» | ب اووف لغو عيسراؤلابو تارارب م اورل رم ىاايإو مل وق قلد كا دف اكتمل هد دحا دابلطل اورتن خا
 عرا حس ٠ هايل

 دارج الوعطم نوي نإ عم اه اسم نإ ىلا كذب راشسا ل اعيتتو ا محتمل وث هلل
 هلك ىواص|» ىينَم واع اتن فذ لش هريدي: وذحب ماع اًلطم الوعنم

 صخر مدّوتو رمق او لبالاورقبلاايناب مسار يسفنوم و ى ايلا ايف مدت لو
 مواعمل اولا ناي ىف عيوريس فصلا تداباذاذ ملوث هلهتم يواصا” اهذرخل
 برص ا لالخ ناذأ مم ىلا زةيجادلا مضاصلاو من اعمو رم اديس نايل
 ملوث علال ىو اصدإل رزم نرخ س انما نال زاك ف لب تنص اريعقو د
 لوي الاف ربثوتمدل رتبلاطم ساد ذص ايار بدرب بسس ؤلا هيا رملي م
 . و قي ث ول ل وت ة حاصلا و نري ىف ترصقن الوقي ناول الاد بالأب ىس ولم
 0 :زلأوارل م مدعو مير نم نيبال دا انتدشسر امد انتل ا, لوقي نونبلا
 ني لدب ملوث هلك ىواص» عّف )و لكو هريغ كش يديف سفن ناضل لش
 ريذؤل نوي نا زوجيال و هايف في ى ا ف وز باعلاو جوا لكل دب ىا أذا
 هل كرس ابط اع ىلع ء صل لوم م عي الو فص دال موي ىلالو اذا ىل طاع
 هربخة سمو حولا زج يف اهنركل ةر د النادر تم هوقو ل ذسس وي هد مل
 ءابعمورايقشالا ىلا م, اسضنا دوك لارعا لآل نايباذبو ب قاع نشري
 بيك ورب اذوفاك حرك ةرجلا ةزدكلا ملوق هلل لا, ظل تيما ىف ميل د دعب
 هسزيللاوعم بالة رسبمغلا يجو واوس ىلا لساعت شا عم اعترطلا لاكرتفملا
 ل
 علسش ىداصا ار انر مصنف ابي زمتف ار ولد اجيد يلع ل سري كرحلا ىلا يب ىو لت
 قا 0 ا تفل لو
 .ردققو ادانسمالا ناجم ا عب فعلا ىف ذاب انعجشاب رو بيف رنا اهيل نا
 فعل اذا طوق هلل عرارصا ركنا تسب انبنم لوق علسأ نيلاكلا» ينف الا
 هللس تنعم قا دا ضعلاو سوماقلا ىفامل ابا ظالو اقفال ءاسفتلوارظغ عب
 مل هللا رتيساو ا فان عمو ساو قونلا ل وف ولعل روش رك اهلي
 قلك تروي ل بى ازا ةزغنلا ىدابم ىف كوكي ارم اظلا بطلب و رز راب تلت
 و ملوث هلت كا» ءذولال ا رويطلاكس انلا بسم ا ءاهنم قيل دابا رتريرصتل
 | ةواتكلاك حان لن لى ا ععبلادعب تعصر وق دربلا باود اما ضحوا اذا
 ريفاالاابنم قتال ايات تمدراهيص نفق اذاف صاصقلل بس | ذا عي لكني
 تثزإل أو'هلسا) وعسل وب | رسو ركو سواطل اكتروسلاب يع و مدس 7

 ماسلا نسل ىاتيرجراحبااذاوسفنو يضوقلا بركذ لاوق ادصاام
 اسيرإملا ما رابعا ملو هلك لمت ا» ادعاو ايش ضب ىلا يطب ضيفي

 داداف تنل ل واذا عيلابلا ىف لجرلا ناك تضلا ىا ةجاحاوملوقو تنملا نالنم
 دارا علو ةيدابلا ىف رمشلاو لب لال ىبر تنسو ١ فرص رس يجب اسما اسيدجحتنلا
 1 ل 0-6
 نءامضني كارز ىرنناابل لوقيفرملا للاب ب ةيفلوسل لا ب ايلزحرتوأ احا للبي
 ل0 ع لا ونس بردا لوب
 !يارتاو/ كاف للاي ار اظل حم ةدؤو للاوساؤح لاقي بسا وتيار
 .| شاقريع محل مازاد لك الا ب نجرور ف عطق اريد علا هزب علا بما ارقد

 نلاكتسلتت بيز ى ابد كيذا رطب ذلالا زوال لن نإ ةداب/ ل ياذا |
 ئزيزعلا يدنلا خف لطم لت ام بريصيو للعلا يطلب سؤ يجب تلق قا اهب اد
 7 رز لا وللا
 ةرطلا مسدقو مومعلا نعم ىل اسفل ىلا ىلار يشي سس لى ملوث هلم مرش
 201 م لوق عل باو ةدارج رن ةراوغ ت 0
 علل هرنوذ باغ هرنيانرر يس ديدركذاب ىو راسل مروي بة يسمافلاب
 | نا نونلا بل سكر وأو رقلاو سمسار يف ةدايسسلا ى اه[ مومن يب ملف
 2 و بي
 7ىلو ىطرقلا فو عمد الا فك ذررق اكل دا ىلا ىرتبقلا فلفل ارم اعا
 00 اهمال ا ام ويد نسركذلاب
 سد ىلا مولا ب ةداتو سسك لاقو سابع برم اق ةربب اعطت نال لاتلا لزملا

 مقا الف يامن 0
 بسكلوب ول وكول ب كادر اهبجدد امس اقاوم اهساقتسال رت ب مل

 فسنلا لتقف واذ ايوا دل ارب قلا كالفالا تاكرحو
 هود ل اكل كلف لرحيل فلا هابل ةدج» القرم وادت اب سب
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 لومي تقف اول ىلوا لوالاودادضالا نوبفربد اد ام الب لبق ملوق حلم حرور بس رجشلا نا صخسا ى هذان ئذلا تيجو مو سانكل شوا لولا سنع ءابظلا سنك اليف ب داتتسا ضتوم ىااس انك ل رقهل
 دما ناكولا دل ةرواظربق ا دس نما ضار عوشو روق علم تا" كونعملا كرما نورفاذب لعد ىلا لسا قرط ف فلو مالقلا عقر سعسع ا بح ارل) لاو ئباذا ليا اد ىئ !ذا لسد ىلاعت |

 4 ملامنفف ل حبر ييسد عرددرب ل اذا نا شميت“ عز ب بف صصو فوك نسنم جرو ل صلي سعت م سن[ ملف هللس ىواصا» لروابك ارث هدايدادإلا ناك نادال لوازبو لمس لواوث لاا
 ناناكرت فلا عرورتوموسعنل نيراعتسؤوم لوا ددبو مل يقل ليو عازتراو يوضوار ثمر عشب نموا نا نعل انما رابنر يصل قجدتمارلوق يشي منك ع رولط قعدت مد واجن ريس فلاب سن اذا مل ف عكس دام
 س١ قى ذ لق كس كرادم» ب ل زن ىذلا و جشالر ىلا نآولا فيض ناد مالسلا بلع ليربج ىا/ لوسر لول موق الس كس عع ضن ليضوز ايما لعدد اضع دلذ لعبر رو عرور ملابقاب لبا لل اذا عيش
 طس/ناو نب اه اوت فا را ساودل فخ مل راهن وو 0 ا ا
 2 درج اكمال ف 037 راع رس حس و ةيلمىواص١ ف لادن ن 4 71 كالا اغا

 م دةتاطقنالا__ 8 فيلا ١ دما ديا تسادما تارا 1

 ب هلم 2 0 . 7 8 0 هل 1 و ادديعبا ن فرن مل دالاع 5

 ةربداوا همالظي لبا سصسعاوإ لاوابف بيت ىفلاعضاؤلل ف بيدتى ا[ سلول و 0 0
 ا )3 للا 00 مع 1 بأ مقوس وسد علما ا ا ىلع 9 ل انتر التين لون لول نإولاى ]دير نوصي حتما 5 قفاوإضلا | هج لكس لت لول كقول

 ادعي اواشْعلا ىَذَنْ ع ىِوَقلا ديدشىا ىذه هلوزن] ميلا فيض ليراجوهو وال ماسالا ياست ال وس لرد لجسب |نان نايل
 يعج ا ولع 2 1 دف 20 فلو را | فوطخماررشلد لو هللسا» هراذل لام السلا ريلعٍ ل ريصو لسد يلع ما دم
 لعمرو عومسلا فر ةكتاللا هعيطت اول ءاطم د لح قاعتم ةزاكم 0 يالا ةفرددازها لكل هلو ال نار ايا
 . نع م5 ون ١ . ها كا الرا اى هللا م تسمل روصىف ضءالاو راسا ب: ىرك ل ثم د يسد ارتد ا ىف معقاولا يورلا
 مهمتنا رك نو جريل مدقلارخأللا هنألعفولسولكأ لسور حصا رك قولا دلال اء الذ لل ا ةدسئابو : 0

 5 يمال | لحنا ىغلا هتوبعىتمال سلاوةداصلا لع ليرات حى ادن «١ ىف لقط دل كان متو واكرم 0 ما ”ا ر ىو م 7 الرج اء اظلاب نيل و هلكس حرا سمك علطل ثيم شما ىف
 ىذا, لو ةولصل العدم ىو قرش ةيحان عالددع يبلانا
 ةراقل اا ماكنا :صقنيث لج ى ادام ل ةف د دعك دن ءامسلا راسو | |١ ىلها حملا قسوومإتا اناو هولك رافلل | ناايمدصا نينو ىف دالا ةءارقلا ةريمعالا
 قي ناقل ايوان نماش : ليخجاو داضلاب الفا يبرق اسلام 05 ىريتافاو جاى دعتيال» انعم 8 ا م
 مكرانا فن وكلست قيطى اذ نوبه نبناوم 4 وجر لوحَر وسلا قرتسم .رطيش 0 0

 تب ١ : ريس تاب نال# : 2١ ..| | نئمورورشلاواساداةنارللاو ولونه ومب ثمين وللش نار
 لص ب م ل ملل ةظعو ل وهاد نار نعرمكضارعاو نارقلا ا وا أ نزلا كرما والد ظ

 تلال وهوا طسلت قلقون مابك الهاء دلل ال ان ل 7062 لإ نك[ هال 259772 .آ ط7. 8 1 لراس اي ضع ع اوم ىف اما, و نإ دبا دانيل ناالا ىداصا»
 3 ه. 0 .٠ وو 2 م 50 -ِ 22 م مايقلا و - نال ورم اظ دعب اد ليث الل ايّيديس انما راطغلالا ةروس

 لكيأ ةرسع ةيكيراطفنالا ة وس يلعمكتماقتسا قال 6 الع بردا أ ردا اهتسا اخ ىرو تأت ضعت لو ل ىو
 حابافراتتنالاويورمزاول نصيب لزمرو رغما كو ىوطو رس عطق بابي تمينف
 ليىزلا ىااببارتبلق مق هن ىداص» عن ال نيل ل
 هسواص»/اعبتو لما ,ماظ ضرالا نط اب ىف ناك اء داصو نثرلا تلو 7
 نات ولان صك اجالا معافا اواي ليصفت ارلغ ىا سيسر وأ هلم

 كرضقنا 0 ترانا باول اذاو تقمثنا 0 ترطقلا زامل اديس نمحتلا ول ]وس 2577 5
 للأب جزعلاطلتنلو ارح اوارب تراصف ضع ىف ارضع رفق ف كرجْف راما ولو تطقأست

 جورببفج صضا؟ بالا غر مسسلا لا وز ى ا 5 ا 37 ٍِ ا 0

 1 بلع : و ؟أناو 0 5 اذ او قلااَذإ مو رشوسو ى نرسدل اي ف لاش || ىلإ اودائلاو | ني نضرعقم لى ري |

 دا مجتملف بن يرتب لامعجلا نتي ةيوؤ] مودوه ثاركزلا ف لكى شم ايلعيفطع هاذا باعدت روث ديو أ, ارت بلق ن ترجي وبشلاذ 0 7-1 رقد غلب 0 0 لامع
 لتعم كاد لير لاو ىشنقلاب 5ك[ كق واضعا لاس قاخلا ىوتسم ث يزف نكيل نارعب يلح ىلا هّئيصح قحط وول كيري 21و 'فاولا ناقلات
 ويلا نم لوط علوي تبل ا ضمن امس: مقالا

 ا

 دك لزباول حمايتلا مولومو لوقو عجبدالا ىاتارولزم او ذب تنو لورق كلم
 2 ولابد مال لل متر شن

 نما ز جفا لءوبتاذا تدركا م ا واذا درت بسحب ددعتم ثمذ || ل الذكا| نيم
 كسا ترثاو لوقو ةعاط نستلم ابى تسمدق ا ملوث ليل لمت" ىباورلا
 | سس تجرنا| عسر ا سب الع جا |تاليهاتلا ىو كرار لس ل تلرتو
 بسبة وقلا تقلا ترزث ادد مئيسلاو | ةرسكإ ل ارعالا ناعم لأ ىل ةوقلا
 ا ملوةداتكو مرلع دي سربك»اورازكر مث اش ترماامورل وف حللتا» يذلا

 دعب لم اص نسور ترث اموري رم تسسدق ارووعسيرباو لايك نبا نع
 مايفتسمالا دوره ددادتبالإ عمومي يمابغتسااملرغا لو هل“
 نابماو ئايصغ أ مو كيدز نى ا نعل اوعي ريلاو ىناريتس ل حب

 ىلع ءازجلل تيوب ةكيرافكو نورك لب لاعت هلل هركيراقفإلا نع در
 ايهل 5في هلل ىلع ما ميوكلإ محل ةكتالملا نمو ني فحل مكيلع نانو لامججلا لإ تيهكم هذاك وعاد ناي
 م ف ميا ىف نبق دأصلا نينم ملا رارخلا5َ | ةعيمشبم نوعش منيل ا 5 ا
 21*20 1 8 8 1 كنار ! 0 لدعؤاورشلا ضخما و ديس انتتراضع الاوز زاد عم زيبلا لو مو لييرهسلا

 هلل 5 0-1 25722721 :
 اهرحنوسأةيوابنولخ ديارتو روي قرير نطرح قل اذكل داعم اةاؤتنجل 1 1 1

 ظ > | ىا ىف ملوث هلسك ل» مياربل اا علص ول تاقلضو لا ةروص ل
 2 يهفتمم ب هلع كا لق دس كم از كن هوس هن اي دز 4 ياي رك دي ا 1 ري هي 1 2210101010111

 لالا فؤاد ةروك ورعقو لوطو عبو ستبرم يساري ةروص ف لعضو قيماو [ ا يؤلا ةنمحأ عيببجل روصلا رم ةروص يا ف رار, بادن يدجلا وبلد عن ل وقل نايب ءالابي لقب فطخ الك اذار ريق, لك يلي فلي
 هلل ا'اببد تت ارايف لبث ف يكث ماكل ردصالف مايفتسالا حم ىا ىف نداب ضرعمو ب يلع ملو ىهيلو انما ضضج رت خا لقف سعب قلعت نإ شالا وصلا ضب الصاع بليل ام فيلر ىا لاصانا لف وزب نموا
 تاريغل ا يس نكاد نال داوجا لاعذاب صرصتم اد نكل حرراوباوبولقلا لوف الاءاع ناكماو نولغفن ( فوق وإ يلوا قن وطب ضيفو ) ثلو يلق لاف الا نري وق لس كا» ةدئا ذا اشم ةروص ىف كيلر :كيلرمل وأ
 ااييزاداكلاصإ لعالم نوبتليف مفيبخم ار ىلا طلو ةييط تك كلاصل ناوديكملال قير ينل ناك تيجو وبتلو ور اق هوب سراج ةكرعدا لاق رساظ راك اف يبو لكم فكرا مالا نشك ىف ورشا لنا
 طنا نع ضم عمو هفركذلا ىلا تنعي باقلا ماد اواني غطا نك اذ جيك يروم ف فبأي نب كروعش كلر اذ باغاذا ىتروعش داق ير وعش ناف ةظنفح ا ةلاللا همت كرف برع لو لك ثنا دب ىف زخلا مايا لاقد
 انو أتإو 7 هلطل ءافاتسم يحاور وبر ايلاف ريمعأ نمالاع دوب كاز ابنرسيال و عساس« راالا ىذا لارعالا لوبي ليت البال وتبكي كايف ورشا رج ارب لإ نا لوف ةلعن هد
 صونآلا ىلافركرلا ىلا تاتلار انا و تاعلا صو فص الو رثا الو نين ف لاس نيل اذاالا لصتتال ءانغل ا ورشا ىف ءانضلا وو ووصقمل| نال سمس :ءابرت نوعي ا رع نو ملاو كبد سو دنا هسيزبج سنيج ندرك ه ادن ا سايق ات

 آش ة*لئانأت هءزوص 421

 ا



 ميلر داش وقح او ليوتلاو رتل الاور انا لوالا مارذمسالاو ىلاثلا لوعفملا رسم ةداسرنأو ا دتبملا ن/نيدلا موبار ةلجو لوا لوعتل فاكلا دورمخ ل ادد١ :لجد ا دتببم اهفتسم ا معايده امور هل
 | راض اب نوت املا يصنو نكءدلا منو نك ديمو فو ذك ا متعرضوبت 0 ملوث جلس ىداص»» نم م لغابالا ب تأ مل الاى مل ةرشسو نولا
 101011110100101 يخي دع اذلشلا نولي نو قملا سانا لبنا لاقيت با يما رتعفنمل )نم ايشم
 ىدفالا تقيقتو صقنلر ئزطملا و ورب نيففطملاو اورتزتا م وومحبسمعتلا يف رايتضالا ناك ا ورعس وا ا انضم ناك

 مور مخل
 كنده يلملم كلع كيران نيود نعم اروءازجلا يول هد مكيفلم
 "تفل نمر قتل كتل م وووهىا فرار ثول مناشل مظعت للا موأم
 90 5 ر ىس ينل فال هيف طرأ منح نكمل ىا هيف ةيذل رمال وفم
 | ليوا نحتلا ئاوسن ةيآن لو تسسةينليوا يمد نافنطملا
 سب سياتل مى الع اوان 0 امني داووا باذع ةملك
 نزولاو |ليكلا نوصقني نووي هلاوزو ىو ةوأ بلا ولكى ارضا ذأو
 :يفأ وهو هيف ىو ا كاران فيو يونمأ مسا
 اداذلا ق نييلعلا بريل مروبق نمسا موع نووعبم بص فموي ل غن ليمو

 يعم
 "ل

 سس

 م مايو

 . 5 ل

0 

- 

 قيال تنيوإ

 ليش راد ل راذكلا لاعا سكى أراك بريتا قتلك هنا جد هباسحو ما لجل
 وشو ةعرأ سلا ضال |رغسا نموه ليو رفكلاو نيطايشل الاجل عماج باركوه
 يمال لبو موش وي نيج بادكا هنزجام كيردأأيو 5 دونجو سلبا

 بيدأَمو نيبزكملل نايبوألسب ءازجلا 0: يلاموم نو لكلا 0 لل
 نيطاسأ لاق ناقل ني يلع دخن اذ!غلابم ةغيصاموتا دحلا وأهقم نعم لعله
 زو حدر رسكلاب ةراطس] وأ مهضأإب ةروطسأءمجبامي لق ترطس ىتلا تايم ةَنيإَدال
 :لصلاووبف ىعاملا نم حنونتي نارا طف منو لق بلغ نحب كل زمهاوقل
 ةوبحَجل اولاص] در © هنوربدلذ 6 نولوجمل ”عقلاموب نيمو مزجت نأ ةدحط
 تابلت نيرا بازملاى لارض مإل لعيون ةقرحملارانلا واخادل
 لارج واج بانكوه ليق يلعن مها قيقا صلازينمؤملا لاعا بسكى ارا ب
 امو شرعلا تتبعبأبيلاءامسلا ىف نايموه ليقو نيل قنلا ىفمؤموتكبالملا نمريخلا
 نم روي رقما نيم ونغ نفوز برجوه نييلع بانكأ نولِعأم كسلعا كذا
 اوطعأ ار 6 نورتي لاجسلا ىف سلا كلر لع هتج نوبت قر اربكلا نإ ةكللا
 قبح نم نوقس هز ومعنتلا :يك ويحتل رض دبه قف رعت ميعزلا نم
 ١ جسوم جر وهالا هقخ كيال هاذ لعوب ضارلا نم ةصي رمخ

 ام كن ارغلا دارك ىذلا نارلا تلف بلقولعتق ص تدازداع ناو رلث لفس هؤعس| و عررثو بان اذ ددق ةيورلار عا نمو ل - مر 7 ش 2 و و تنك ازيذ بنذااذاربعل | نإ رك رع اعؤرم ريب ىلا منع قاض ىذم اودع | درو را اوريدحلا يد ادورم ار صلاكملو هلل تكا»ن ارب تطاماو ىصاومما رب لق

 مكر تارك كمل! لاقف اف انضم

 م هلثس كا هوجو لوبإلا يرش وا بدلا ملالدب نإلا دي دارك
 ادصا نكمل ىا مل وف ك0 ىداصام صاب نذابالا نوكتال لب تاذكت سبل ةعاذشلاو لالقتسالاببملا توب نا علا باو
 ل فرسنلا زوجصو عفرلا فاضي اكأ ذا ليشسو لبو  دانئماو قل او ز اب بسس شال و اد د 0 وسو أرمبم ليد وأ لد

 بازياكلوق هلل حرر» تقل فاتلا هلا ىا فييفطلا ندود بوق نموا يقحارزن ى ا افيفط ايش ودا لحب
 هسا نبت قداودا لوقد لالا ل رادو ةرخالا ل رادعة رشب عى ا

 مل لبدولا نلاب عما كيد نالوف اف ىرعذ خلص نإ | ليث يدرف نجر اف اكل هيف ىوبي
 ال زها ليتل نوفوتسيل سائلا ىلع اول تكااذا ل وق حك ىداص»»س نا زل
 نوم ايس ازلا نمل يدك | وزع | نعم اف ىف اولا ذغالا نك ةرابكر انيس الاد
 مف للاعتبو يور يال ايتلاسانلا سم م ايتكا ناكال و ةمانتيفاد قوق
 لتلقي نم عيب ل يثو كرا رمل نم كلذ ىلع لال دذل نم زاكم دنس لدب|
 رم و لو اول اتكاب ىلحتضراابدص ا سا ريف وس ايلا لموت حس :»ريلعو نم
 زار نتسلتكاو ب تسيفوتساسانلا ىلع لتلا لاقي للا لاق ان اسس
 نووي لاك دا لدالاد ميلطو ثم ترلتكا ل اني سوتب ل عل ورب
 | ناكم لك دبا ربك رف لم بيو مر صيلالايتلا مإايتلا كاكال ىركز لا لاق
 ا
 هق لم» سوم د هايل نوفو تسيل شخ ادافع ا سازلا لك وفوتسيل ى
 ميسلا ىرعتاولاكذ لوعتا بصرك مرينا ىلا فك ذيداشنا ملا و لاكملوق
 لو كلت ىداصا »وا ولا لوم خف رريبضسساو مالا بف صرع عنب ليل |
 نيا رزاك_هفيطتلا ىلع ارجل ملام ركب يب وراح فلا ننال
 حب انبب نلقلاو نلواعغيلارع نول وسم نوثوعبسمعب انيك ونمو مارب سفيططتلا
 در ىجيرطلا ثق و نزولا ليلا ىف اوصتقن اونا ولو يل وا نقولا ل ىا يقيل
 !اوذطارو معاونجيوا هربدتي قتونظالف ثحبلاب نونة يتسيلالاز لاكن لاى ا
 انيبوق م يفازلاا) ىلع ل ظدا مارؤتسا ظنهم دنا نصل ئنوت مارغتسا لوق حلل لس
 ريل نا ىلا انما قيل قس ل يبل هز الإ تسيل
 دوزتلا وجم رلخل | ليسو نزولاو ليلا ىف اوصف مانيلا وهذا فلل ا نقويال سإ
 | وذا, و اوربدتي قت هونسمل | بت تيعبلاب نزونقيتسي الا لاك ا ئعم او
 نص ودارإلا ترم مي دعب ىلإ |رظنارب ىلا نيففطما رانا سمأل »ا وطوتالإ
 نقرب اور اجلا نب تا نحت ويل لكل دي ءلوق قلم ىو اص »دار خلا
 ام عروبتنلا ف لاعلا وب علاتلا ف ل اعلا نااف نوت وجسعبص انف بسعتلا لك
 ىواسض»» لب اعلا رار رن لك دبلا نالاددقم ىإ نولوعسيص اخ رل ل هللس
 غرور كابا ل و اهلبلاب ىلع ف قولا فناتتسم مالك ل كق ىااقحرل وث هلع
 فقئولا ن ويارب لحنا ياو ليلا سكريه ب يطعم الا سيل حل ورتذو
 بااتكن املا تكذب داما زيا ءاضللا لامعا بتتكى امل وهل داما
 هم هسسفنل يش يفض نام زاير عفادنا بابو ف اضف ذع قع مالك او بتنك ىتب
 رييظرظ نأسيلو 2 ةيفرن ليمارس يخلو لا بارك و بل تتلو ث هلك ىوارم
 جاتا ]توب اب ف برتلاو باعت قسرا باوك ل يحقد متل
 رم وراك كاتو بلع ول قلع كاسر يف وتل لم !وإ
 هركئارل سب باتكاريدهتلاو فازعم فزع كن يك انك رداايو لالا لوقف

 ىواصا»اعم حضوملاو باننا عسا نيج اب حيتدقو ىل حم فانضالا ورسغملا
 وركن با لاق ىفاسازكلا ءاطع كى ور ذك هوونجو سيلا لكوجو ملوث هلم
 رأربلا نكىوخبلا تماورافللا عراودا يف لحل ءوب سلا ضرالا ىب ةداتتو دا
 رباه أو شرعلا تح يباسلا داوسلا ىف ورلطو نبيضر | عيل فس نجح اووف
 ريضنس دلال موب بارك لوق حسن نيلامكا» دعب الا ضرالا نيج اهوؤرم
 ”قرم باتلوب ىاراجت ا باتكن ا لوقف دولذملا بس [نللل نايس: لب نيك١
 مالو ىدنالو بوثلا ىف مرلاكت سيشارك ريف بؤكم ةيازلا عريب روطسم ا

 1 يا اا
 ال | نعش دج ديك نسديظ اوربي قدا و ىعالو ىسنع ال بوث
 ءلم لمنع مو ذب ىف قييظتلاو سب | بيسربا) باكل يبقا
 | لك ملوف السلي ىلا" بسخ رلعلا ور ورعإو بيسو وو فرضنا احس فصو
 تؤ نمو فر[ بز نير عر ارصلا ىف تس | رسب كي لب هسا فلاب نار
 نير للسما ى وغبار لاق يشغل لوث حطسلس»» بسلع ىا مبءولق ىلع نإ لب زلك
 كب لف عملا وركق يله بلغ اذ انوي دائيدلقكى لا تنار ل اهيل يللا

 ءادوس هكر لق ل

 بجسر الابا فلذباك هظفل نسل دع اوال عما غيم لعد زم مس نييلك فايل وق عليل ىواص )7 ةمادند قرح نجي نوري ليو محل وهاب زا نورمالف وق عطل تكا» نولي
 ماسلا لرعلا تحت عب اسل ا داهسلا ىف يلع اهؤرم ءارببا نكد أ نلاكمومليضو ملوث" لسكس ىواص»» علا تحت عبإ سلا داهسلا ىف نسي اى وفر مدر وال دعباسلا ءايسلا ىف خروف رمال اياد نجا ىف تابعندلا ىلاغا ىلا ولعلا

 مسك وم وارطلا لاق نونلاو دايل اي عميل ذلو فرش عب فرشو ولغر مب ولع ىاعم ا لبإ ضب ل اكو ئهتملا ةردس لاول لاقو نجا وم سيخ, بر نكت اطعلاقو قسم ٌشسولا د اكوبةراتو بعل ل اقو ريف بونك

 دؤسالاو باينلاب ليزر تيبموجو ءلججع يب لاح لابجا ىف ررسلا لوف برطخ م .مايقلا موي مينا, لو درشين حيو وص ا هديشيب لأ عل جراب نم الو نومك م لظفل سل دعاوال حم ةخيبص لع عظوم

 2 ىداصا» داس الار جر ىف ادازا| ذب ىلا بيج | يتم الإ نع «ا نارط فيك, ف رين رونا ور سر اننا يلدا سم ةروسف لاقدق تلُث ناابتسافن فامؤرشسلاىا اب انا لصون ل وق للسن !مروتسلا



 رخ[قريظت ف سلا زمام ةئاددم عر ديل ل وق طلسم كام يطل ناكم باسل رينا وا موز ليو كلما تطابق اع ودب مت رخل قي ناو وعسم نب نة ىلا نب ىدر ل برسم ن 1 يا لوق هل
 نم ب اسما حبر تمحاذو بيطلا حراف لاقي سونهسوب نديمد حف حروف حروني مل وك هس ىواصا» نسل يكلف فسم ةحئا ردم حروفي بار شل اررخأ نادافاف ايندلا ىف بار شلارزخنأ لم ةداعل اف إ صيت يف بإرغلا
 ناىفاريشيلالا ب رز امى سل و حدلتس ىد اصر » ميسو ةدابجو متاولعل ةصلاقلا تاينلاو اصلا لامئالا ةزكب مسف (ذملا مي اشسعئزلااىا نوشاعتللا وق لس »» كس ١ حاد سر جول وريني نبدا اد حر ارصلا
 اذان هما للماك وسور قرنان كدا لقفل اينال فراذا سرد صمو رى زلا وست ا تسرم ا دج نوع رو أمس سرلو لف لا» مادالاك آلا كر قشب اياز
 دعي ةرثآلا قدادمالا مارك ى متر فاركذ اهلاومرجا كيلا نإ ملوث هكتس ام هريفرب رص كريز م أ ى انجن ابلا انا ى ار ييشم انمى ملوث حشلس جرا” نجا لرارثاسل عزمت فرص | هند شيل نورت اذ تلم ا التم
 20 1 رحل - ما وجحُر نيززلت ىإ نياق وبلغنا ملوق عقرب كا" مزيكا ضل ىلإ روم م : ّ شيا نازمانل اور اغا بسجاحملاو نان يزف سوم اهلا ىلإ هومر ار يشيل ى ا لوق تي يلا ري

 ا . .(]ءد5 سو 1 ع 57 هر 4 م نمل ذا بث نم | ناوي ةياور ىف و رجلا لكل مب لاس يو لع, عبل اهلا نوكأ نير ملا

 املا, خراف نوم سن 3 كلذ 0 هع 0 1 ١ ماعلا ىرخا فو تم الا

 . 7 ١ 6 : هك 2 0 ردد مسمر كأ و يوكل م بك ثم ديف 5 ولقب دمي هبصقايعو لوقف دونت نزوي زمام ةجازيكلاقدلل نطل 02و
 لاك وما نب لا نأ, نتلي فنعم ب رشي نمضو|ابنم ىات نوما بريا رقم ا ا هو

 5 ا ب ورب . 0 تسل و عطس ىواصا» مإ ا ماو رز وجا ردع وظغير ب نييلكوم شد | رب نم
 ويوم اواو 2هبءازيتساو نوت ارهوخو لالي ور مك وثم نيل ناواك ةوتشو لاوا جيت مهل عكا اللا تسلا
 2 5 ا 8 ش2 272225 | ادتيلا لكي دقت فا الد ن رام بس وصنموأ مويا مل وق ةللسسا
 6 أ ةلوءازق اج ايلاو نفجباب نينمؤملاملا نومرجملاربشب ىا2 نوم غتي مي 6 جالا 00 م
 : عا ر 00. 10 هاو نييك 2ك لا مقلعم ما فسم | لما نوح ارز كد ار افللا بوث لب ملوث للحم جرا» ماق
 ص اراذإ نينمؤملا زب نيش نيك ةارق د6 هس اًريلقنا مراه قااوعجم وراك وكدا زبر ضال ا انتسادعب بصق لكى ن ولت 0

 اماهلو اة يتاردادلاو 8 )رومان نواصل ةوضتالوةنيسملااوأل ل
 نين يقل هيوم مهحل سمر هدر جالا مجالوادبل 6 نياففح نيد مؤملاولعا لاعمال ير تا ضان وب لو نوتياضا اوم ل
 5 0 ١ 00 ا ٍ رو با 000 م | ياراقلا بال ل اند لل | شع لدي قل او
 زر كرافت! بلزانم نت نورظستدجلا ف كرا 21ر20 وكر عكا نمياونما َنرا'رشلا وريخلا ىف لعقسو لمع طلب اقم ىف ريعلا ىلع عجايب بساوثلاف جرب سا
 ذيع ا 0 0 . . ل | هانا بنا ضايلاوموابم حزم ارغب تعرضنا ىإ تتشنا ملوث هله

 |ىزوجب ولهان رلاقمهسراقكلا 1 ا د 6 نولعفب اواكاير كلا كوخ بكم بنم نوكيضيف ب
 جربنا رئاسة نو شعو سمت وا ثلثتيكم قاغننيزالا ةروس مويس ماقال ابا قر نأ هاش سلا ١س)ا لن 0 5 , ءاا |. جلال م | ره نة لطسلى ا مىدالإ دما اريعس ىف ديز لو ةلع + د مالا و مع اطال ن
 اي ننياو تحول قاقشنالا ىف تعاطإو تعم تنواقال 2 دل اذ 2 1 ةحوارك مل فا ةثنالا 27 1710 يحس | | .مسدق يرمالااسبين مدآ نبال نوال م يدا امر متلا مري رانا د اعرف

 ليلو با يعومدوبالاربإ لا معسف سش تاني رش لاذاو يطوعمنتا 7 1 لان ةك 223527 ا ذة ولارّتسف دار زيف ىإ لج ال وداشب |ربلكق بتل و مل وأ هل ىد اص” ىو
 م 2 1 2و » 1 1 نال اركاب نّيشولا ني لكن امدلا سر ف جرزك ئادرد يلع ل فرح ارلع فطعأ موا ذا باوجو قمل مون نوكي هاكك ل ذو 0 َتقَحَو اك زوم ضار نيل داق كا زراميكااد تذل ماق لك تس ا ١ بج قازوكلا وقول ا نمل وث لس ىداص»» لطرالإر يك طدالا لدين موي أ لك اذ ىف تعلطاو تعم وأو نعم تتح وأ هر ها ىلا ىنوملا نم ارهفإم فلا | | ل قاض نسإ لدبت لي فدل ساد اعماتي يدق شالا دا ءلرماق
 تيما قل ىلإ كلف لهجات ناسي هز معي يزالا قل ةيرقت لست لراإا ىف اذ يورايسلا ىف لوالا نالد اريل ما تقع و ارهرل تن ذزو
 . تع 0 , ا الك يحج كبح لو ضارتع) ناشالا ابي ايو هيقازط با بليد ةلايل لو فز ل وث هلل

 يلوأ نمأُم :مارقلاموبرمشواريش نمروكزلل كلمع قالب ىا 6 ِءيِقلففاح نكن وملا تنعم ات ادق 2
 اق 2 روت 0 7-2 ا 4 لا ناسا ال اابيا اي لوف علسلشم نيلا ل «راطفتالا دري لشلا ةروس قر ماهي اهتلالل
 .ل غضرعوه قريبا اسحب س بفوش نمو اوهو 0 تيوب عبأت ةيل نيروسالا رب و يحمد إ لجو ةداتتد ديس لاثربو سجل بدار انا لي
 و 2727# .  عال م 5 ١غ 51 5 ه حرداكليا مل وق هلسلت ىو اص »سراؤكأ | بل يقو نلف نب ىلإ دور سالازبك
 قدا يرضاه كلم باسل لون نهيذ يربح نيف نا 2 شات كلا اد دك
 .م ا: : 11 ا 2 7 3 ىلإ ١ طاف مدمس 1 ١ ير ىف ا لك ا ماهى | ورب الن لكتب و لاوتالإ سو رعبايو تول ا

 0 عد داق اكل نب ةارووسمتجلا ويه لإ ميف سبسلاو حرداكى ا قوم ناوين زرت ل لل سا عا

 ىداني روبن يفاوتيقررنعاوكري ف ومش هرانك اهبزخ ف ؟ربظ ءارو هس لحج مقنع ملاذا بلا جوب ليقو لم فطغ باب نمو ل ال قدوم | طولا نب أر ةيث ىف وب ورع ِ كام نها رف مظءاروا هس قون | فطعبرإب نركي لوالا لحث الط تنم اذ ىارمطمأ تدمر بخ ن وكي نا درج اظ ن2 ٠ 0 رخل م اي و - 0 :
 اوداصل ختوم يلا مضي ةداق فو ريل اراتل ل ري ةاريوس لجو عارويثأب هلوقب هكلهأ لسان بولكاسلا كالا سلق او دم الكزماله كك الى ا بر اين
 1 | -حح 1 : انا عادي : -_- وو رج 91 ملوك لذ باوك ساشل ار اشاد ئد مشو اري سك مدل جدا اف ءولتم

 جلو ]ءاوبل معان ب رطب كارو تينا قمت راشع هله 3 تاكهنا ماللاريرشل نال لص علو ىذا عررجلل ريت ل

 هدازجو ري ايصال ىا ف اضم دين سرب الف يق لن عزتي ف الاضرغيوت لمت
 نم بم فم ال لك قالم هسس٠ بيرل مقاطع ىف يرغعلا يق الذل ملوث لس عر#
 باهدل د! دارم اذ ءونتم داق إش مال ضو مو لم حرركلا ناالا عررلل اذ
 لاعالل كن ايرريف ىزبلا باكا ةاقاطدإرلا ىذارلا لاق ب ضو اريخ م١

 سو أصا مثمر طم الث ل الم بر قال ىنعماو ىف اعنا | ىلع ا رثاع ن ركئانلا ع هوا ئرتو باص اط ىإ ف اعف ززع ى لش ماكل و لمت ترى زلا عردللا لخدلاو يقال يف جر مطل اذ ىلا تكذب د مشمس | سمنان هسا ملف هلم
 ! روث ولسا ىواص» رتشقانهإو ميج اص ريف ةرشال الر سيلا باح و |ذف يصعملا نك زو اجد ءعاطلا نع باني هذب ةيصعملا نلاو هذب اهم عاطل نلا فرعيبو لارعا ضعت نب ى: مع ليوم لق هل

 شم زلورمو ضوعلا تاك ن بايحاب سيبك لذ لاا رسم اامص بس ايف وش لوس ا سا تلقف تلات بذع بازعلا ىف  'ول نم لكميل سنا لسئنلا لاك يس اه نك يمر سيحتت“ ضد م يفسخ
 ءايلا رتب ل اسللادرم اهنا ورشكن بار انل ور رقد ملف هلطلل حرارصا» درو أرد ساب لكل ثلثا علم حر ارها» ه انك درلوفكو هانكن تا زكر دو نت زكر درو ابن دع و ايم اروع 6 باكا |
 زبي از عيال املواد ايَضل ا |و عر يتسم لاب ويت ترلعج ىا ب قو اركب قوقك# ارو سس تسس| ندرك وراد يسرافلاب تقحو مل وأ حسم نيل لك » داننا ق لاضدالا ومو ةيلصتل | نم ةورشلا ماللاوداصلا عب د |

 صب مح مومو د رويل. يييوس تسييس هيعلا صب دموع هيمو ده دوس بيسو حسم وبول يع لم مبسم ٠



 ”ىداص» نيام اا كذب رحبتا دافللا ديكو رلذاه# اونم/نيزلا نا ملوق هلتل

 ملوق لس كرام" ندوب ى ب ى اروي لنا رعبال باها ماى ملف علسس كنادم»» قنا ىىروايئنبل لاقت يبا لا تحقير تعا ددرشم وخل سابعا لاق شعل ايدل عجين اروي نال وق هل
 ايجال لملم ازا و عيبا سول قسو .بادبد عخر د دارك كن يوس اقدر و ”ضيفل ىلا كروت | وربو لك ايبا نع ١ ةاريىل ا نك ازرفاعب وريد ةيامو وع يلع و عقيل ا كار وتو دجحو ا وسال لل ينك يلفت ارش ل7 د

 دمرت لامدج الاعر ديكس” ةمايقلا موي لاسي الاول قبل ابطل اعمل وق نمو مورم ل اص قبل حراصلا ىف قط اب ملوث هالس عىلرص»» قسد لتي اد ىلاعت ل وق ند درلو رك سو قس ل اره تبر

 ندب لاق يالا ىف ةدام' ريم ل ءدب يرش تس و معا ورقغلاو ىتناوا ممل وربللا وزعصلا لك لالخ لام لم و ىباودلا نالت د ىو ىا تم لب قبلا رندا ىا يال يك ل اموا قطا ذو 0

 417 ل 0 0 هبوط ا 1 هلا هه مد لم ملئ ةمرك لاقد ساب نا لاق اذبإ) ةايلا (لو وكم ل" صج يس رع ز ب وود وو موون روورلاوب جررستصالا سحور

 ا ا ا ا بِي ناميلا جرة قب هيما مجر5روينْأ هاى فوزهم ايمساو ةليقنلانمتففخم نأ
 * نلاغل لدي ديلفس او ةيولح | تاريقتلا نير” مدلل همك ار وبك ناميالل >يإ "502022070202000 ىربسس 5000-0 9

 وعض وف هللس ىءاص» لدايقنألاو ب نايبألا مدع لك نسمع ةردشلا < :بورزحرجوت ال ىف ةرص وهلا اوفشلاب ةشازال مقالك هيل ةعوجراملاءةاريصب هب نك
 ملوث هلل فاو هازعم ىلع ةرجسلاف متو التل وربك وا دوجبس(مزاللا عروضا نم حا 1 21 6 . دقزأ 1 7 72 007 ّ 1
 وجة عاتي اقلاع ومنبع كايد ميسجت ناس ىلا ويم هذال | عج وريةجا نمسا أعل هراغو باو ن "هيلع لخ دارهم سو أوو لملء سمشلا
 مىباونلادرماوالا عرب ىف هوعيطيف ةوبنلا ىوتد رك دص فلذب اري ارح خالك ّ ليملا ّ : درا نا وكر هلضأ نلبي دكالمللا كل! 0

 ا ل لا :مالل وسل مقرا زو تفز ح نأ مر هزص سانا ”رادزل] ضم املا كل ذوكرونمأ
 يال و لو , ةوادعلاوزللا نى مدودص ل نومي كورس مآ مغ ا“ ! 3 000 0

 0 7 0 1 000 3 لاول نمأهرعبأرو مرن ولاه لآدم 0 يكن سلايل
 ان قاتلاو سالب لوول واذا يشلو نظل وم ا ءلصافل ا وابدإو لالا ىو | © ٠" ىلا. لأ نال“ ١ 02 7 2 0 اا 7
 ل ىلا تين هسا ازرع درا ةسرل دله فورا حا حح دعم كرا يعللل جولد نأ مهل شم اما تنور اذكلا ىلا هفتايقلا
 ري 15 نايل الب نايعال ةباغمشاينوعضخخ و نونه نارا دلع ذلعالأ دو نيهار
 قدامع هدول اعلام ةيفم يقاس / نرتب انام الإ لصال يل ربل ال 5 يبن كلا فكل نمي نوع رو 2 داو ةراغ ةعبلا 0 ىر ولون ومل

 0 ا لك يسر وو سااشتل يدم درج جنا ووو م دوج
 لاس فاضى يب ىلا درج دو نوباد نمد املا دل © راع عب) تحصل اولعواونما نزل نحلل لولدي حل قري وتلا ولع
 هس يالا ريترث |!ثيدحأ !تراذ ملاك لفل وا قار ىملر 5 ل لف نع لل يسحر

 هكر نب نسا نك رطلاو مدا مولوورشم ١و رس ادب اشملا شابك لبا نهب والو أف | ع ٠٠١ ع. علو 7 0-1 5 ا رو 0 تدرتعو نانشتيكاةرب دوت هس نو ديو

 هلع نا ياو ىو 5 نآوفلا يمرر شع شا بكاوكلل 02 لا تاذءامسلا و ويجرل محتل اهئاوسقيا
 راصد اس ىو ةيزع ريف نال فلل ذل دلي نابزلا ف اب ولا حم اصح ملأ دعما مدي مخ يالا 28 #3237. لأ ا يساعلا  للا

 وانة ل سل 0-5 3 تيدي ةثاغلا تفازك 0١ بوم : . و
 وضع مولر وبشم ا مويلاد تمايقل ميو وكم مدنيا اعوفرم ىدرد ف يدرب اد أ ك 2 .ونقام عقلا اسود كل اا سا. 5طن تاأور م 200000 :

 ء/ ل هنن كيم «د برود نات مور ني "سعخ دج مقل وتوةكالل نادل بتي كلاثلد ينل دماغ ةدك لوألا
 عب باوك دما همالك ع يضق وأرسل بما وجو ملوق لم.« هدارطا ملبإل ةيسانملا رهو | | يشف يلم 0 يوي دو د وتصل ةرارا ص خا نق سبح رمد اندروند رباح نرتد مبا نال ل | اك: نوت ارضدوق ول اجا ذ هنم لاهتش 0لديرأ كل اضزلا ىف قشلا ةوو محل امض نحل ليك لقا أ

 بساوكياداباوج نوكيا لداعد تاكا اوريو ركذ ىذلا» كاضلالا لل وقلراعد داك ٌكنموَمَ ابن هير لعضو ندوعت سال الع دولضجلا باجلع الدى املعمهذإ هيف
 ءاكو فوزا باوجا لبد داره الاو ىضالا ىلاكرت سوري يشمل بر شطب نإ | ج 'ظ ِ ِ ظ : 0
 تيجو 200 زعم ل ِ جنا هللا نا ىويروضح يوب شمل ءاهيازح اوعجيت مل نارانلا ىفءأقلال بر حاري نعت يذل

 نبرقلا ف وزو ب اوكا لبثو رب لل ىرتب اهم ميري ذتو مر اذ | كلس نيشوملا | "خيا ا كلر 5 ا ل 1
 ا اا ناودردس نوزع لو هل ا مالا 5 محشم نمىلاراتلا تجرخو ١ :ملعوتو لبةمهحا ورا ضشرانلا ف نياقلملا نينمؤملا

 َ ارجل واذا جم موون ىذلا فرصتل | تبتللا ىتضاملا نا اننا رنع | .خ و 9 : زعل لأب اونو نال نما ومقاأمُو نا 0
 0 ا 0 ا - هلل دومحا ريموحلا هدل فزت دعلا وذا وتموت نأ ]مو او مه امومه قرحأو
 رش هريرترل ) ملل ل ث» ةروزم قولارإز نس عل ادق روق ىلاارهطو سم | | 0 ل كار ال رم وق لك ل ورضا تاتا
 رك 1 ا . تامبامياالا نينمؤملالضرافكلا ركنا م يباني ان لص هاو ضرالاو يومسلا
 وول لمجما| ور هز | ضع نإ افلا عب مف تل او شرا | دل , - م 1 5 1 . م7 دا 5 ار 2 ١ .0 ١ "ا
 0 ا ا مسلو مفك وباع : 0 00 ل

 اهلك مدرع و ادانازيم بف اوجاهريداضا راما ل مرا وزض اواقزلا ىلا وجم © | رانلا تحت نايا نرلا ىف ليقو ةرتيالا ف نينم ويلا وبقارحا ب لع ىو يقلرلا با
 تاس ناكاكلطنلا ىدطزتلاو لس فاوراب ل مدتصتقوابيف يو قلزتكلا لبي 3 207 هي 727 ١ ار أ ٍ 500

 اوي ل كاف للا #ب 00 اره لمد نمر تنجح حير ملا اول و اونمأ ننزل نام شارك مرقرحلف
 |بصا بج ارلارما ناك ا إلا د عاف سانلا تسال مس باد ! اكل | يجيوبجس 155327 ع م 221257 :
 لاف ومان ببر اذار رز عا ريوه هَ هندارايسعب ةٌُليي شل رافكلاب كب | 0 ز لا كلذ

 ' ارثإو ى تن اذ لت اف ىم لطفل ميلا تسسا ب ارا | م ٍِ | ١ ١

 0 : | سلب 0 أمد تيافلاو جوقحلاب وا ناسا يما اذا سل تمتن تءاوزغملا فو سكرارم نابيالالا اوركيد ارباعامد ارشاد رلوف هلسمش ىداصا» مك ايا رص

 نب نيفسلا تذل اذ امدذ قر غيل ءنيفس ف سلبا ماعد | ركب موقلاب ف جرف اودذ رت ورذ مم عرطيل ليلا مالغلا لس اور اقسم اب هرقف بسمارلا لل رفيف مالغلا م ل رف بخش ى د لاقف ربا كلل ملاك
 201101111001011 2711 وفد اصرف وب مرتو مالغلا برشا مس لوصتو انكر اس انو سلو سانلا عرب قصي اقب تساي مالغلا لاقفاب# و اوق ينعم
 نوب مسور يللا سس وتلا لوم لمن لأاذ كاكا اك ورو معلستخو كد ني ريفا ف لذ ناكو ىبتأ نأ | للا ئاف قربصا هاا. مالغلال اقف ايف ين نإ تسمع مف ىيص اهعم ةأرما تداج تا ولغعن بهذ هوجرطاو يبد نت
 ضر ب قلاداو ىدرلإ رن تلق رافي ىلا اءاو ىورلا سوقا يطنالف ماشلاب لاا سافب ىرغاو ناب كارجي ةدعاوانطئدو مالا ناكل اقم ىلا ورم ات نرش دي الغلا مسا لتر شنب سادوذ فسر اساور يمل ا ونس
 0 ا اا وص دك رول و ا ها ريس وم
 مي شنامو لوف هلم كم شل نب عيل كى وبلا هاكح دلال متشرت فلوق عطعع ٠ ةبارسسسا ميد دو دال ىلع وعلم بسال ىلا مكاني املس رشم دصاوا قرم اوعجد نيمو خد نوحي مل اا وب يعمد ومس اذلاكو نينا
 مساع وتس لالا لاو اف ىنعسم ىلع ولع ال ليبقنتسمل ف وعلو ا ليقتسملا ىف سلع مج اورل لب ىلا ل مد مو ىلا كاييالاسسراكازاو ميمزعت ناز ىلثاملا ىف مز عنو نامياطعلا عمم لبتتسأإ بخ ناو م امياالا مسا ولا عاما 4

 و



 وو لو هل كرادم»» ةداعالاي وبذل د راديال امتنا ورشي ملاذا مري شلجش ادب ال بريل ناب ةزللادعو || شطب ةرشس لل ةداعالا ف دادبالا لك راد اب لوأبارتر ريع نا دعب مكد يعي لوا رشا مقلى ديو ل امثل
 تالا ىلإ بيل نمو بارت نمل اقاطمرونمخ انبامص) لاو بام رطل تعمل تل اثداولاو ىف ءولابمو هولا كارم اظلاو لصث فص أما مي انسكم ءاغيطلا دودو هدايع ب ؤلزلا رتاساب رمش وكر شط ةشرءال هاو وو ولارومخلا
 كريو هدانا اب مت اطغر نضوووولا لعفياب ةعاط لباب لغ املا لمو الدال بَ !ىادورولا ملوث لس حا» قالطالا ف نا بس انما لاهم غيير ونخل اننالو ىلوا يلع لم 6 !اياطم ارك وحدا و حردملا ضوم ف يزد
 شسلادجن ال ع ونم ا زبد أ ىلاعتر شل تافص نسل رع انعن نوحي نا زوييال ليثو كير ار يدشمل كبر شطب لوق ىف بيرلو سيصل تن زا لكل اداري ىلاسللا وةزعإرق بط لد اضياربلاب و ساء[ خلا لو هلس
 هذب نيب عم اهىادع درجت قع ىف اجو لاق صنم ضو هيلا هذه ربا دعت عر راطجل رسما وزل تضوم لور بن برت لكىلادلا عفرب نوفل رقد نينا ارث[ ىف لوكلاب سلا فصورقو ىرتخيإلا لا لك ثكو هول
 ابل تسلا ىو رافضا و ةذكلل ةراشا ل اعذ :خيصم ف مادي يابا لو هل لقب كلذب شرع فصو هنو بللذيض وصوم ئابس باو لضم و مرللا ىف ةياريلا وربك ورمطم أ سيمر جن امم لكوا ةيررشلا ف اصل
 ْ 7 ٌّق ورعان مم رت سبل نب ٠:1 انا ءادعا لو را ا اهرعنيلال نبا هءايلو ا لكريذ بم نبلغيالو ريل ضيا و ري رباب لشن قعلاو

 رلاعفا اإل يلع ب جالو ىل ات شلل قولد اهعلا لاف  خيجتلا لليد يلا هذ
 د : 7 0:6 | (أيفتسالا نال كمادق ىاوتبدآي' كما لب ملوق دل يدا” يزاد بسحب

 ةماركلأب نيل وللا ددوتلا 0 دو دولا نيبن ذل ردنمؤمللر علا وطو ليربام كزجعيالذ نيبو: 0
 هزجاال ريمي لافداعل تأفص لأكل قدتسملا مقرلاب تريلا هكلابو قل شيعلاوذ ل 11 0 تس "ريشي تاج ع تورس 1 (٠ ريد جل دخأ شا لدقلار رادع لسير رادووسر طي اذاطاول الو صورتش م

 5 هيرب هذ نول (ررتعسوم ولع هانم لب ا -_-- 0 . 57 - : لاا و 7 ماعم تددااذا ولو فيل لاا م رم

 نوكيف ني ختسأو دونجلا نب«لدب دوت ونون 0 ثيرح رأي كسا له ىش 8 1 راو رنات لو ا
 وعتاب فكلنا نطو مثفكب كداب ارفطسو, اتعاب ل رع ضرع ديل 00 51 و 1 ... | 5: | ليلو ه شم خا» بلع ين ابيت اب ماع ى ا م, ا عار طيح ل اعت اال انو تاليا
 0 0 3-1 ا اح 007373672723 12| ااوباؤوسلو ام ءالوب بيزك ه رعب الو ميث بيد ال ا ىلا ٌةراشاللركذ
 نقول نمردبل مدامال تطيح ملأ نم هاء رك ذاع بيك قاوبقت نبل لب 6 لا امص لناس ايوا

 ٍ نا ,.م دا شق ان 32 ة ماا اد لإ كد هاو | هدو قدصو لب وزعشاب سان روسو هربدمو مالسالا رثيدرصورشا
 ن/و نيطايشلا ناج ايو ظوفحم ةعلإسلاءامسلا قوفءاوملا ىفوه جولف هظع 0 ليجم 2 سال امساك دو اي سم راع لق نضوج أ و

 .رمحتلا ثلاوسل كرا شن كروس مكيزرا ىذ . لإ نأ جا ١ اظوفكامو قلنا نا اهوفرم لسبع نبا نم لا ريطلا و قيلتسلا لررط نكا دسم 111011 00012 ءاضيبا قد دنيوهو برغملاو قرمشملا نإبأر هبضرعو ضنالاوءامسلا نيرأر هلوطو هنم شرات حل اطول هاند تسود هنن امو برضواو قضم يا
 نمل وئاوس يأ طا " 0 كلا - دلع 0 هل 0

 ءريلعا كيرذأ اموليلابعولطا موجنلا هنمواليلتالكهلصا نقر او ءامسلاو للحتلا| ا و لت تلاصاوارل او أرق يف ولخم
 ل هلك ل ا ا . رع هع جريكممسما (..| ادلى دويغل ىاجولطللو لل ك» قوطم دال نلرطلا شموع دب
 ميظعت هيفواوربخ ىل هلا مرايه ىرٌّؤ| فاشل ال وعغمل الخ ىربخ وأسس 0 ٌقِراظلأ ما ؟ وتسالامدو ريس و هلطس كم جا قطعي نال قداطلاب ى ليو جلى دار

 1 4 , 3 5 3 10 لا» هرص اي ورمخو ميم يم[ ضم ل اايو ى ريخو أرسم
 1 وباقراطلا مومو قالا مارؤتسسالا ل ىا رز رفد لوقو كاردا لوبد ل وإلا ثور ةلظلاةيقنائضلا بقة رج لكوأ زل ىلا وج «دمبريريضملاقراطلا نال انيجام لو هلل كا« هدسباس ورد تيم زيمازتسم الامد ىو تب
 ايمو ةليقثلا نمةففخم نو ةريزه فأي فيفتهاكقأ ايو 2 نين | رإ يلوي دوت باردادار سم ى دالإووعسل ىلا ةرابكو لير الل ويف لوالا,ا ورينا
 0 0 0 : 00-2 - | ذوجيد عاف انف امد هدم وربخا وم ابيلع نوي ناز بسد لكر بخ لما رخو رنج ظفاع ىذا وقاد ءاث نم قلَح هراوج ئننوا نم 6 َقاممرابتعا ظنَنآَسإْلإَ 2 شورت نما ؟ دادقس امل وأ تبم ل ىا ةريزمىبرل# لكس ىواصاا رمي نيد لت لقسم 0 ْ] ع ع عدم قراطوبفباسلا دامسلا نسدناكم ىلإ عجرم ارعم ناك طبجد امل | نم ينك اهلعان وجمالا زمانف الأ ودل/ىنعمب اوفا: نانا هريدشتبو ةرازجلاو هناا فول ء| اج | (/ماحنمااذان اهكسيلال باسل املا ل لك لت دإ انااا 00 هن تميزا نفك دف ضرما. 02 7 0 نع ١ ا || ىلا. 0 م ا م

 ماع ىتو ةأملل عييارنلا لحل ٍيَلَص انني نصرا مص ىف ةلملاو لجرلان«قاؤ لنا 2 ىلع رروتدلكا ذي واضعي ةريزم امواطفاحب قلحتس ريلعو هر ظفامو أر تبل كن رح نإ

 ا

 هتان تالوث ناز اريل كا شلال و هلم » أرحبم قد اطلاورجت يناثلا

 مج كر
 مكما 6 17

 سر ءررطلا ماظن ضمة ذ ا ا | خف نبي مقراف ماللاو ىاشلار يوم و فوم اما ولو هلع عروب ىيترعبل »لق
 داقلا ناملع هلصار تعا ذا رداد ةّروم لعب نأسنلالا ثعب هير كل اعت هيل ددصلا 0 نال فرك اتاك تكصوإ تاغ ياخذ ام اريل سنيك | ا عيفاتلا و
 2 0اا ا  لا  لا ا 007 ا ىلا ع 1 ١ _ | ماو وريئاتلاو عقفحا نيب ىإ ةقراف ماللاد موف هلع كرادعا»ءالا تبسم للاو فان
 ةتآينلاد لش آقعلا ىف بواقلارث امض ٌقررارَملا فش كل وربتخخ جيت مول هذعب لعد داق كا ىلع أ يراود راسا هامش فريش

 7 2 2011 95 2 ع 9-52 : امال للاخ از نيل ام ٠ هل ا 00 رد

 رجلا تلاوات هنح ىف دي نركلَؤ با نعلا نعابر منسي نتعب كسلا جا نيس ليبيه يت كوب فتان هايل
 77-2 1 00 00 هل هل | © طفحي نشيارلل | سلف اولا و سفش الإ نكن يحوي لقت و تلعذ اذا ىإ تلعن ال

 رص لو نإ تل اىا ةّثاتابنلا نكقمشلا 5 لضلا تاذ ضر او نوح كو دوعارطلا ظنحو دعت يي ذشملا نها ىددو سابقا كور لشمس

 نو نيويرافكلا ىو ] لايارلو للاب لزوم لطابلاو قحلنيبلصفي ©
 ٍ 8 ١ د 0 3 . : - بس اول 1: وان ايس دمع هراك 2 فرط شعل | لكوواو ال ثيح نيثملجر رتسا6 0 بيو ءلس يلع هلال صونلل سائلا نومي ناني 00 رايب للا

 5نيورمه رظنأ ىاظفللا ةفلاق هنّ يكات )بك لرفكلا غاي لبو نوملعب 0 0
 ش 1 ' ىلإ و 82 1 3 7 0 ِ داضإ»ب ١ ويادايتلاب او اعبر ساد ء مع تنال | ىلطموا

 هللا مهن خا لقوميخيرتلا لعد اراوادو غرم لماعلا ىنعمأ ن كؤمر ص موهوأليلق غسقنلاب ناشلال) يمص د ف لذ عت ظذاع | ريل سفن إىل اترك امل لا ناضشهالا
 > -- د هم ةطقارلاو ل جرا سافرنا ىذ لوق هلسلل ىواص» باجياللمالاو دشن لوا
 ىلا ريك ل ا ١ كفل اا كا عكس ايلف 0/7 0 الوفد ىذ اعاتب الك سنل| نعم اب ادال رفسالا ن أبو ا عك د ىلاةراشا ابر

 | كارب حاصل لاو رذاجدانمالا نلمتدق و رتل يمماو سكك فوم قب نفاد ليكدقو سوما ىلا تبر بصنم نب لاو بنر ثيل نسا اق دنلاب ملا هربت يلع نفدلا عوقد حب نفد ذ ةفظنلا نكن اك
 | امجدامتاومترلا ىفاهجإ رمال يلام نمل ثنو بسيط ق وفم مو ف اوما ضدي ىاادععب نفي دعم نال اقثا دو املا نربي عرس يطع نب لاقد قافدنا قاد ذاك! بسلا ىلع نق دل اهتم لوق اى |ةراشا قاف ىذ ملوث هلل
 ملوإ ديل ىف نوما ريحا عرابدللا ىلا تكس اذفدانعخالا عرمرم جري نناكن لاو جر ارانب ءاضق نسل ىاقلا لاق دبصل ا نسم ةدالقلا عطتوم ىرو سابك ا لاقرب رت حر دصلا ماظنع ىو ملوق هطلت كرادم » رتلظ دب ني
 بلير وق وريلونلل الباق ل سم كل ارب ىف 0 اجئلاوبلقلا نارعولا ليقو رلذل ا اصخ ف كزلف قمم ديد ىلا برقا اهب» برت ىلا تلا ةريثلبعشو يلصلا ىف ورد عرازتلاوجو فيل
 دءالبلا نيمو لوق لعلك كام دعي مل ديلا عرب ياك بما رزه يلصلا هيج اي لجبواو ةمالعلا لاق عرامدلا نساك انلا عراخلاو بلصل وبكل و بقل لكس بما رتل اف ثاشلا واخ الإ ي ال ءعم ايم رت ةدايمكبمارتلاو
 لير اوسلا ن للي الا /اوروعل ملوق ليم سطملا عيرلإ ل يفور ىلا عطضوملا ىلا ةددد لكى خيرت عترلا تاز لوق ىلع ريو ىداضيب | فد هروعل مل | لق علسخل كادينزا دال نحب ندايب فلا داب الاوت
 مص ليثو لكاظم | ديكوازبا ىىذ يديكل ئ يا ىااريكر يكاد ل و هلي كورد كج ناك ىلا ةددد لكى جري داذ عجرلاب ءايسلا فعمو لقوم ا رعي رطمملا وب سابك نبا نع حصد انسب ملا يحنو ضدها رهجري مكر حبل سراملا
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 0 سير اهتفصلاوذبو ثلالا لع ةردقم وسكر وركوب كل 000 ءاذرعاحلا
 «ةاح روع

 ا ابد ا م هدة يبورس وشل هس ىلا نام ني 77 1 نسل مؤ هريرعش ازعل لل قف ليسلول جلس ىداص»ب مب | لعب صاورباض تأ و ناكل كا ل ان ليلا الن 5
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 + ا رار ذر كلذ نعومب مدرك ةعيرالا لادنالا ىف ديناقوفلاب نق ق وهنوقتنالا
 ةكيالببإ ولو ره ىا راج ويوااعر بلك ندر ؤح ك6
 وجو ذأ نمل لب نيمو ظيفتوريذز انرل كلم فلا نيعبس نيا مامز لك مامز فلا نيعبس

 بندا ىا وتلا نعم مايهتسا 6 ىلا أو هيف طفامرفاعلا ىا نان ىيؤس
 3 تدرك رك لوس لعل ميرة روس نال :٠ أعنا قاثو ارصلا وو تس ن انور تس درزي يبافل ا رعا فان قولو 0 تي يؤم حصر و ار م ءاسلامتل روع سل لك (ىرام يبدل ن7 وا ا 3 ا 0 ناجل وريم نق قي ةيبسلا وكوت دم زيي كل وكنت

 نيل تبا )ل نا رعاة نيا قاسي إىل هناا 6 اولا يأ نبا لع لانلاوسكب بزعل نمش اين لا فق ايحتقوو
 5 نيكو طوف سولو سا ردك نتلساينع تيدي ع هقاتوو هب ازعريمضف ءانل لازلا ف ةرلرق فوض نحوك 0 بح | اهل بذعيارلو جلع« لماودكا ني بدشلاو ردن الابسومد يمك رم مر ٠١ يوزف لذا 21101 طف تل قر ت27 ا

 يادوب انفاق جابزالدجوبكا + © يارا :يهقانيا لم قنويالو هني زدت لثمرحا بزديال “اوال قطا تطل لرطن ااا ملوث حلل لا, سما باذع دش ارباع 3 ال د7 ار مجانا ثور م ف - 1
 |١ بلقار وب ترونىلا بد اطارضنلاتاييرغلا لورورشلاو ةفدبادا خل لت دارا ورمأ ىلا تت! ىا تومل نع كل ذاب لاقي فير كا جن ١ ةنمؤملا نو تنمأألا
 لاقي الآ>اضو نيذصولا نيبتةعم اج ىا كايعب هذ ارنع ترض باوثلاب ضان

5 

1-0 

 ناسبلا رود 1٠ ريح قاظالاب تلك يذلا اه/باذص رت لك تأ ©

 ىللبلا روس بعم 2جقس او نيحلاصلا ف قدي امج نجد تما

 لو
 + | ١ لطول تزريد ساعت لور يلع ل ري الا يناس تايب افص عم [لاملنا أ
 3-5 منسى واق ض الا تلداذ الكرت أرق لاف باحسا ا ترس بال تر اسس لوس نور ننس لانا د, كاتاليعل# لاق رعلاراسل نكتب ىحايو رك ملل ماي: ل لوف تلط :خ
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 الاول اوم

 ل

 مانز بلاس دعب نابي إل افابب اشي نلوم اي تن: ,لعل اق
 5 ضل جلل | تقرتال تلرتول 5و ول كول ثلا وعم ازلكووتي -
 1 ضير اقالارعا تسال دم مدرسا نارك يكل ل الوش و١5
 ق١ | توتر زاباملول حللس ىواص» ما قس) بدا لوقي د افعل جب

 007 ملوث حلا © سواصا» نايضخلار »ص نايزغ/ن ايلف لساظيؤن هلق يدش

5 
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 .٠ ير

 ا

 |0١ نمل امركذ ايبرنا سمسم ارز اعرذال/ عرضت اهب لو حلل | 5
 3١ ”اذحلا/ لس ةنم لاو حلك 7٠م ماو ومالا رخل تنام

 .© | لاثؤ/لرتقسلا ايبا لوق رمذ ١ كس كلذ ابا لان يل و كل نيل. | نيك 1061 1 زر ا ةرئازال نوتحتلا ناحل ناو هيأ (")و منعنا هئل 5 4 ١ /الاوإ لاو لل اًهلاو ثعبلاو) توم ارثعع اب لان سا اي مطعم ولأ(

 ضار برد ناري رولان نشل شنت ىي زارت "د مور عولا نه هلزجنا قو هيف لتاقتق كا لج نبهان ل الحل راي كنأو

 اصر ةرزك
5 
- 

 نأ وتلو امسلاو امر) درسا لمل اورشنذ ] ق دعا هدصو كس حدر بيطاكع زن أح

 .> لونج درضو امن ارذ نيعب و رشليلع ع ويئرهول ال نسما لرعلا حر ابيب ان

 و
 3 زم رج د لا 977 797 3778 ا ا 50002
 ف نإ لمرموراد اسمع ابج 1 ا دله وكي هيلعر داق هللاو 6 لح كيلعَر لين هناى فون خاب مساو ةابشلا نم تنفع
 را قل رب نر ؟> اظل يف نحل قريول هنا ىل نا بسك ضعب قع هضعب ريثكف اني الام سم نو رعت

 ل خاج "الف لئاضفلا ثلا غو ابا ا رومحملا تيبلالجتوريصلاريف مرتو سا اينرد لب | التو سانا امون رن التو سرك تالا تايزاطسانال لسكر لوق لس خرم <. | اضلا ريف فرن افداسجالإى ابلوثدب ةروماءاهناو حرورللرضفملا وإلا ناكاذ او داب قولى لوتدل رماد او نينو زعجا شن وارما ناو و نييئولادعإ لسى ايامنا اد لي اله ومع ةيفتلا القنب

 1 قبال كلب الوابل عا الاب ايرئاذف ريم نيسو ةريط عهد لعرالا نس امرت أمو ةتبرذ ىا8 نلوأمو مدا ىايلاوو هيلع فطعادو هب مسقملا نيب ضارتعا ةلججاو تلا * مايا اا ندى

 0| كسارؤلل لج مف نا دورؤل افك  آرلا نسم سعم ل اكن اف لوطاعارذ

 1 1 | ىدرالومارنع كلانا لاول مله حرر نابض يلع

 كيعاص لرش را انعسروعس, باو سابك نع ءوشلاراوثى اذا ءوارإ سوما لال

 0 1 ال كل رج كالا هذا ب1 و ايلا تاصمديكيادضوبسف نيك ق ضبا نآس سوم
 هل | مواويل: بارتي ف ماين سرعل لسد ديس .تأدتوق 3 7 . لوطايارذا ع١ نأ هتوقب ركن بشبالاوإوهو شي ةىوقنآضالانظناى ابا ةزحلا شار

 م 1 كرا ٠ ع

 اب اياوقيعلللا ل لاتقل سوير لا لضرتل ل وسد كلذ نكل اكشن نمر
! 

٠. 

 سواضيبلارزراشا العد لانج وكتاب تاذلاق ميرنا نر ن0 : ليررتاوراشاد ولف او لاوضلاو درت ل قو موواسصالا ىلا عترتن ا ودل شم اين يف تنك ذل كج
 خاثلاىدعتو سانلاراهو تظرو تيبس ايفل نال يبل وال ل طعشلا ىدعتو سني وإلا ىربك سدس اجو تير سابع ير قو ىدابع رديف نشل ا نوبي ارز ىدابتدست كوك انوكن ياو

 د. .لاكاو للوزتلاوج ول ولكا نياك حبي ٠ نايلا حور فد بيطيطدعإلةررقال ءاىئب نيكد ير بلك يل خالك كلل الط كلاطل و جلل ص »ابي لاحت لا 0 اضفلاو ايزل كل
 و 8 يع ارش 2 ير دل ا ا 10 امر كلا

 2 م قلوب رب هللا زم متو اكن
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 ول ةيزعش | جت رف تاعي اعاقملات دكت لسان 11 را
 دارك وفلل يشكل اميل لس دلال: لاق عيب غلا لاذ اذكت غنا اذاكناكتزلاهردق دقو

 الو او يسن ني نسي تحل ن نافل ولسان ل لو هل لوي ملا. لعن وطي زاجنو وق رشلا بضغلاهذ
 رشا فاير ماظ جدخ اون رنات ! او غرزو هقدشلاا للوقود توخبل قار وفك رخام عسسل هاني نال ات 0 1 1 هلت كو قفاواب را نرلاسي

 : لات ام الر جال ىو 00 ابد ولن ف تلاد ردد وللا لولسن ىدريرشملا نب رد ل دل برضا ةزلاةور نمط ورا :
 كلير اشاؤلا لبان وق هكي لا ]ل هس لباد لسا نا نينا نت و ”ضارا لعبا وتانعلل لاو ار يلب يطارد
 بيك لصالو قصف كابل وق اركض لف تلظاذ ابنا مال سدزنا م تلق نر كاسل امال لي ديب لرب مندل ىزصإ لع يك اب نارا بو يطل نال

 ايما راو تاركا هوي | مابتاجاهايفاو لجأ ل بعصلا نيرغل لاف بست 0
 ينال روع :تلءاذإ

 ١ 10 !نكسلطعلا
 2 هاد ربعلا نم ن اورو هاف نبى للسو 7 ىلا لرعلا ةيقعلاب و ]از اهيوا

 3 000 ذا يلو عش ايرلا ف تاعاط عنا هتيم امهم اوت ابنك
 م ذر تاور قطعا س قل ةييَرهو 3 نم واَسِلَو 9نيتيح كلنا جىاريرق

 . لعشلا هرب ارم نغ لسواضإ)» مو ايلا باس اس لس زواج
 وش ب نوت ع ”اسكاو شو رادو ورك ةرارقدب الن يصل يف ىلا ِى

 ةءلمجلاوانز الأ نامت قاد اة كملء كنار زوج جيلا له + <جا تن لولا تاضر ماو لابو ناممص ضب ها
 فرو ونس قاتلا م صم فان نونو لوقو تقر ىلا ن اضم ل والا ررصن
 3 61 ق2 افنان قرلا نم ِنوَبقَر كو هلوقب هز اوب ببس نيبو ضارتع ا © (امهاو كفن وكف نتا يتعل لش رقيفل دزاير نات قت ةراجا
 ل و بزب قوصاى يمديك نبرة هي ا ا
 0 لّررتي الا نونيوتةهيقرل لولا ف اضم ع كتف )نبع 0 0100 3
 00 :ركلا بيتل مثورحتما لع فطع نكت هناي قرب لا قلو 0 اها لازلا بيا لير 00 :
 اوصل وتمارس رمدعر وا وصامل نم 00 0 .
 م يل بطن كانصل ل توست وورد 0 ا
 ا ه0 لات 7 100
 يملا محلا نملا زب اس 1 ذلاو روس 0 ا 0
 هَ 17 جراشالا يبل راشي 1 ماي :

 2 0 0 21 118 2 ا ا 7 0 0 ا
 نافل او مقلع 0 ةفرلا ظلوا ىف ذو متم ظ 0 0 2 1 3 نأ 6 . اش تل سس

 ةشالغلا ىف تنقال ق ق5 و سون عمب ينو ليس : 70 18 5 زا 2 لا عبس
 لإ 2 ١ 2 7 سدت خخ 2 3 2 ارحم موزارعل او يردف ع ١

 ةياعر ىوقتلارخاورشلاوريخلا ىقيرط نيب و مدر و يم د مل اذ نانو ةيررصم | 0 : سداص ايون ميلذءايتلاكإ
 27 ادنلز و اهلرإو

 اهربط 0 نممالكلا لوطل ماللاهنمعفز ملف اق ملا باوجوىألاسؤرا 3 ا 0 2-0

 نيسلاتلربأ ادام ةيرسعلل 'ْ اهاتخا6ُ هش د ترسخ 4م باح ََقَو قو نزلا: اس 3 ا ا
 ١ , دا ا 2 دداعا ت ةسللا دان تءاوع 9

 القس بني نضل تقووتمايفلال اور يشن 0 عرسا تعبنا 2271 ا همافط ب 1 كيور 772 اغا هينا 1
 000 ذوفلاولوق باهل والار ارنا ضنصمل عنو رطل لوا ناوي او هر ولة ماو ما لور لفرع د - 1 اق هسا نيو اعلا وك الو: لدلك صوتا
 وأ حا فطحل 0 0 اورو عمم
 اره دان نو اه ورفع كوفلا> نارك بازعلا لوزن لوز هيلعيترلا اد تناكولابنإ ل والا عر ا رعنمى كي ذقوأ يح 2 مو 1 يي 1 58 اوه اندلالو 500 ير 0 3

 7 نت 0 + نفل ا بوصن عم |ؤو اوزولرو ل يللا ور وف عر ال نبل اع ىلع
 تلذرولف ارم و امنرلع ةدرمرلاىا نهوض مهبل لي بانعلاو امهر مرلع قطا ع 0
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 هن .ع م8 ٠ داديزرابلا ١ ناد يوغلر اضنايضل عي اذا دعي ىوطح وأ ذاوأر كل بلل

 ليماو5 وروما م ةانرع لاعت ف نمو ٍافلاو 6 اعلا اس شال ناحل يضاواو نإ باو 74

 يجول و تيكا محتسرد ما ”/ عن لل جبت طر لال كر كانا 11 17 امر لح ادايلافواو ينظف ن الم ءارصا» ل اعراسو |/موابغ
 دهقلاذاشمل ومش ل لايتتساوا ن اوووي رتار رد انرظلال ل ل لباعلا ناني للطعام ضر ' تار انو سس ياللا تا

 ديك نانو وتلا اضن ملا تا «نترابتع يشل زوج رقد نس اباد ىلا كلذ ةكءابلثا ل راعش عزشلا ماسقا نال ثكريفلل م انعاش | نافل يللالخعتو ل

 0 ايفل اعئاوملوث حلم لب نيرقلاا كب رمش اهل اىلاورلوكوط | هرم جفا كسلا ربل نلف لا هداف سنا ليلا لق الب تقولا لطم تسلا
 ظ ا ف عرولطلاو لاح ششلاف يقتلان 0 سلا ذوكش ب بيصاذ لاحوب ونا 101

 دن ذيك زلللاق ناوزلاورزفلالاكجارصمتلشا اووف ىلا طز وع اقنع كل ملاذا .ةءارعن نوي ناد سل ولعن ال سا تحفز ل وقنا لطم شل
 اهي الار لص وع ثطعل | ناب باول بق الو صووإلا 00 000111 مل ل لعفللا ثعط, سم زل ال ئشن درعا واسف نيف وابل اف.لوقل مويس ملل

 ٍْئ رجول نال دقن داب اعبي مااا هلا و ادوظف عب وعلو برو 0
 ا 0 ااذب ىف نيه ىف مي هسا ينيك اب نع ةرابجمابلالاوةرعملا هن ىوقلاور اشكال

 ب قوقل للا عشاء ةعّتلا_لعفبلا ريق اعلوللان اذياكك ارجل حلل عرعر سند ان مرد لج لص سراب نعآزاز قابلا يطل وف لش لبتو ةيضلا ويد بذل ىذا بانعل/ يسن لا

 تحسحا
 اي

0 

 6 او

 م



 : نس سس دودصللاو نااييالا ىف ةاذلا لب نإ صاف فاض نب يم ىلو عددا ى نص نب رصلا ركب |ىف تلون ةروسلا وزال
 سلا سرت انا مومبقرملاو لثءاو بيزا وزنا ىف افلا غل ةيماد مكاو د صلاو لاهل ىف يافا علب ني دصلاف فل نم يما ىل» لد نلا ىن نير صلا ركب | ىف تمن ةدوسلا ا

 هياناو كان, قاع نواب لد فش لوصول ما اك عملو هس" ةروللاب معلش ران دنعوم» لف ناو قاد ىا ل ندنغر تما ىو ملوق هش نافارا نم
 ةريو ثلا عرزلءااهجد هاكح مف قادموا ل مخ ىلا لاقالط نيل ةيسنلاب لسور نط اهئ الوارلذ لسن ياودالا ىوذ نم ىلع تا نال ياك ثنين وف هك فان لكلا ! 0 ا ا ا ا

 لقول لباب نائبا بجو يسطعجاو نار لا بجو لالش ضم المج نىرضج سس دس ملص لإ لاو. هعابتلا نينا ساج | + قرارا تانلاو اد ؟ فال سم ا
 :ئزو جلد.“ ةوبنلاروريحولاب قرص بطال وسرد عب ىاؤلا لاا ىا [ب2 200 م 1/5619 مها سب هاوس
 اي ا ب الا مات ل اهل هن ساطع .

 هما سا ادت ور فام هس 2 ةكرلج 3811 لقاو 9021 ركا رئاوم) ةيأ نورشعو ىرح ا يم
 هرسينسرلو لس ّ نايس ريب يفتتلابإ رسل | 2 ص -ر -ت#خ# 2- 1

 داوي تاس د غسل جلو بذا نبل نوع ضو ىف ذاوبلذو فشكت هذ ناإلاوضاالاو: مسا بأ
 ا سرا دلط ل كلباجد يدرى تع الزام يلةوطوتسأ اخيأ هيعمل ا 52 موا رم م مسخ
 ا فناكورذ لكواءاحومدا 0و ملل َقاَحةيرصموا نا 0 هدمسق لايف
 كا ريدتلاو فوزحبلومسد تا ىدبلاب درا نارسشلا بات اضيا ام | جي | 1" 31 هاك ماكي فادنزم لكتب نيف ملكت هلل رن عفن اواركذ نع لكشمل | فنخلاو
 فوصمولوؤرستابورلو هلطع ىداص» لعاب و قرط نحيل | خا أر ىلا وار ذملع الفحم اىيلوتا ثرحج قبح وشو

 0 ااا نة راب جا هئاوسب لق ماوو ةيصعملاررادلل لماع ةعاطلاب ةنجل ليا ف فات قش كل
 ذب عسافلا نيو ىذار أى با بذل ال يذلا فالامر الود ابغي | جي 0 ا در ا

 ل لو در لق لت دق  دطجل 23 حاز ذو هابق ةن تارت ف ذل
 ك1 اندر مدربلا لل | ؟ي ورا رز قول تيس يق 0 سلب ب و هر اون عم دقتساو هيا قل خب نمام

 اذب تملاماذاو لو يطيح لسع انفشبازم وجزم رنولخري نسما ةاسخالا | / ار ىلإ ا ةارالا قكو داّذإ ةزام كح عت ةيفاأم

 ل را 0 - نيرطن اى دقق يط نيم اع نالانلا انى داخ سرا م 1 جيف
 م 5 0 ا م [و اغلا باكنرزءازيبفو لولا عوار الضلا

 - ا وريد مس 2 , . ُُ هو 7 1 1 ءأ فأن لع 0

 21000 بصنع لال لطب للصلاولصأ كو لازال ثا فش ا ينط لاا ماني اص الردوتنى ا اهتوبب ىرقو لصالا ن“ بارعالا نال ل والا لك لع اف ن(لاموا ىلإ ندب ا يزعج لو لك تلا» | خب رودي 21 ه ا. 2 5 ة تن عأأرن بئر مو . 1 ينم الا لمار كدا

 لاق ةنارصا ل لنازد لو هلثل لااا نيرا ثييرلام اجا ١ سيم يد ل د سو يس ان قا ا ع فلا
 هدَقْلافدسفاتنإ لاق ىريلسم ف رب ىف ىلا ركبولا لاق ايبا للف نب يم « نات 2010006 6 1 417 كبس و, ىلع

 قايم! بيد لع قو دلو روس مث كريب! لااا ةبايكزا 0 فري اميل يلا |ىعمبن يقلل نع صبيا و 0
 1 ٠ 1 0 هلك ١ 5 ١ : . ١ ١ "ل 1

 7 5 00 ٍِ قيدصلاف لزنازهو لاعت هللرنع ارك نوكيف ةعمالوءايزاللل اهتم سر نأب هي
 راينوبا كم لاق عشا ىنن قيرصلا ل لاو تدلل | كا موج ومو لن ع سلل + ااميحل مروا ا ءسلا هلا ين
 ظ 00 اا ليل كلذ لا منار| فكل لل اقف قتحاو هنا | طبٌّءلالالبىرتش امل نعل عتهللاىض

 0 لاو صادم الاد افاتار وا ىلامترل را لاه ساد كلا خس ٠١ ٠١ يش دسبوبويبمبللا ايي 000 5
 0 1 ا 3 اناا ذلعف كلل 0 يرجون نو لتتةراغو لاب رك لزاف «دنع) تناك

 : تار وجينا بلل ىلع | داى ارد فاى تعمر 4 5 5 5 2 د ٠0777 ا م ج ترمب و

 جيتار لمع يب 7 قرسلا اة ةيم داب ِ ةيالاوةنجلا ىف باوغلا نم ءاطعياه تى طرت ف وسلو هلل اباوثبلط ىا ةاعألا هيرو
 قلصا نكن لف ةيماعو هريس نساك الاب ىتشس لل قهلع نيت أ !ج 0 ١ رس مصرطلا صن ممر عل ةءام اعع اد ماكشت
 00 7 0 عا نيا ةشعىلحا ةيمدخ ا و ا

 نابسانلاثرافلالاقنملوف هلش ىواض» جلا تمل فريدا ىرب 6 ههأ . ماا. ٠ سر"
 ملو هل ىداص» /ادصالا و مت لونا ىذا رذاذ و لوقي ّع دأيتمتان ةيرمإلا ىوتوأهرتاريبكتلا نسف الص ىبل 1 0 5

 دال سنو يس يس فل وصؤربا مناد هتلازلا هل الدارإلا هلاوضواه ددرة روب لكم
 ا 5 أ ىف قدوم عل اميرتاز و بص افاف ورعمرب 1 < 0 تأ م : 2 9 ب سس . : 2

 نباتا يكتسي هالوك دوما لش ل ني ةواءنكسوإ الظل طغت ياو ٍليلاوهطوارابنلا لوا ف كلا وهرمهجتلا ٠
 نانو يرفنلا لاقل لوضم اهي دمص) ناري و .بمفن ىل اداب الا لو عطل :ةدوش هدار 1 2 ووو / 0 هع 2 ا 22

 0 ل | امولرشع ةسمخ هنعوجولارخات نع افكلا لاقأملا نه لزتكضغبا 0ىلق ايو َك
 بوما ىلا ورّسنا مود اق ازجءامب) لئيطع )ايل وان كك ب صلو دإ 9 77.7 37 1 ١ ١

 رسم احا هو اح است سيلا نس 2 ايسرلا ةىلوألا نية تاراركلا نمايغفامل تلد ةرجالإو هالو ةعدو4ب رنأ
 هس اياوررلع اهلا لاا عقرلا يكن ال منتي دبل لشادور صر عفر قي ق تاي ب 772 لر 7 ب 0 1 قلل ضو روق رز ثارم

 بابعالإرثيف عنا ورجال من ةفل لبا ىلا ىف ةديزعو ردا رتبإلا | لع[ تبان كارل ب هل "ادب ةرع ايي داك ايش داو رشا الارلالواربلا را لاك ىاربكمأ ف هلتلم حرم لضتن ا ىرج
 مسابتت رجلى ولا ل وزنب فلذو ىواص_رعنمل لرمتا طتشتل و لذ لبسي رف لات م | عت ورع ريك رشم اوس الالالو ربكارشا ور شالا الد ارب ارشنا لاقى ربكم لو للا

 يس جرتاوإب رغأو لسانا ةروس ل واوج لاراب 11010101

 . | فزيوراف سايكاولبا هلسأرق نادي اهجرجخاو فكذي فر مافرثل نءدشما دبع تسأرق ان مخ قربى لاق ناو تضج لق كلاش ربك يلج ا ا 4 و 7

 ربح ايداتفإ زك راتبا وردا نمو مقر يطع سا لصعف نم نط كار يبا سن وق لسطااك عدت ناهد كاك مرا هانزم زباب ع/ بتم اههزخا مقوم هاهرغ ذك “7 كولا كيفان لإ 0
 سر الاوةراتاف مدقف عدنان“ عزم لكل ناسك و لما مدقق ةروسلا فو ليا لمان مخل مدق لا ورلوق عمكس ل عا .برعلاىودد لاقل ةريلعشا ل ورماباشسمم 0 0

 ايف هقفرزي كوب و سو يلعشلا لكديل ةروسؤب و ليم ايف ميؤز ول ال قنسقرب دركي ىل ةروس عمدتتلا ةروسلا نالوا سانا عاج اد اعلا ل تسل ورونلا بايت ةيفابرا 00 ابل مان كا
 /ةفيلادورس نا ىلا ةراخا يفق تضمو تناو ليي ورورم تو يتلا ناانعيلاو نفل عيجيو ذاوبلا كلا اكل يلا جيبو اور اهنلا هرم ةعاس ىلا ىلا ةراضا لذ ىف ناب بيجا ابيل يملا كذو ءئاسوجو نارك وف ا د تسلك نإ نعل



 الارز عالابلرغو اد علاء العا ومالا وتو سلا لاك ن مل هالعاارل لب شسدع ومدة وأيندلا ىف ماع لغو ىكعاعاق سين ى نيب تدلطعا نال اوك “لا قبلا بسس نلا و[ بيني ف وشو ارق لس
 فردي ار خاتون هيف اوبل ىلا ىلع ذاظتا) ىبد ديكاتلا نو مالا عمر انعم لكمال نسال تسيل كيلعي فوس تنالو هررزتت ف وزح أر ئيماو علمي نوم ديا دتبالا مال مالا لات
 نيربرسبةيلب | ةررخا مثلا ما ندصادو ملوث لس حرارم# ”رؤكى ا لزربد لنج ءاطعراييدو لرب لزج ال نعترل و ةلس ويد ىداص» 0 النا ناو لام ال نماكراطعلا نا و انعميلاب بيجا ينو ريكا
 نمل لرمو لو هلل »مإ ناطيشلارورغنوجو لارج رتخلاما ذب بسم وملا لو راتلا ىل قنا ندع ا ووري عال لاقاشتيا سابف لبا كك بميطختا جرا ورانلا ريم لبان اديال نامي نم الا ىف ساركوزي

 عاريتكن ا لاق ى ذل را اعل نام زبد ليزر هسا لوصورضادبف قادس درا فيلد يوتا لو فس للون كلاما ةفداسلا تزل ل ا ةلوشم | قعووجول
 وس نى ور غلا رون هانلجتركو ناييالالو باكا ىردت تنيك م لاو نيففاذلا نة نىمتسنك او لاةاركأييلا جلاب ىلا وق حس كور ةوستوا نار تو) ثلا نا ارت قنص ادعو ا ملوأ هل تتر ورغمل
 »# لان ذل وكر اجمال مايزتسالا نا ىلا ١ | اددد سلا ىلا عقو هوقل سين ليجد ءايظ ليلي قرطلا نم سة يلو 4 جنا لا قطف لناس نو ىطح .«ملض لي لابس سس. ىعس سس. تلك دب بس ادت لولا كرف وطب حب باش لالا ليو كاوا
 ا ا ا تل ةريك نتاع موازلا لاق نخا سيل ق كلم حرارصوب دم تمخل عرونت عز اذ لق لت | طمعلادو هيف ضر ة ليز جد طع تاريخا نم ةرضشلا ىف تبر كيرلحعي فولو | ححإ اتسم ماو ساه دنبو يدنسرف | تحف دعت ملول هه 0 ط .١ 7 هل / ١) كم حج صو درت 0 1 ,م دما ميلا ب اعناك لعجى ذلاب ىا نونلاريرشتب ك عقاب لق نس كا
 اارفساَك ليي نيرفنم رجب نيتبشمب مسقل ام اجرت انه للا رانلا فى نه -اوو ضال 2 لذ لاحت وقبأب وصنستل اذ لول كه اا طرامشلا نكد لالا
 ارجو بلاطو كرعىلا كيضنإ وذ لعوأ كت د/لبق كيبا عليي ل جيو ىاربرقت ع مسا هن اقل / ها كانا باو ىف لا ءاقلا ىبامل احح 2 5 ١ هناء ذأ هتكب ايوفإ < هع 27 ا هع | اهم رصنلا نايورلا لمس للرب لوعنملا مدعي تملا لاق اجب تسيل ريبسر اغلاورإتث

 077 جا تالا  هشإ ك2 أم ا املاح ورا»ايادعب ف وز ا طرشلا بام بان سريال
 انا تنغ ار ةفالرإع نجود كاره ىا نيو ديرما رانا هيلعتنا ياض 3 لاس لاشارو تو تان امانا ينال
 0 ا. تا الن دلال لاش ارح سف ا 2 | هموت لاقي انيلادر همست ارا ورمطتى ا ماف| يقف ضسلوتف كل اساذا هرتفل هجرت
 اما سيفنلاو وغلا 7 يروعلا كنف اي ملدا هيغوةيقلاد : ةيكعقأمب | ان از كولبكل اوسلا مول مدا تل 700 ا

 كريما ةرفغل هنت نتف ليصل ماو كا ذيغوا هلاينح تربل هيأ أ ير
 لمولانا مقالا رغيف ا الصار يوض فزشوراخلا قت اهريخو ةومنلابكرلع ل هلك بير ايام راط تس سنا هنو فد ربل يول 7 ا

 ُّ مقيما فتسا حرشبلولا يحمل كا ةراوس) تأيأ تا هيّذم حرشنملا ةروس :(. | لو ققيتاداذكرشا شيول اموفرم ىلا طلاو ىقيرملا عررتأو كوع ايري ملف و2وج م 5 ع ليكلانه رج ا رم احل يل اهعاو اسد ةوج | نل كلا اجاب ع ناب يارا
 هع يوريعم هك هك نجيب ّ يابا ضر رعرا نوري نر زسأ ناكى راقغلا ةرطن ىلا نكرر جن بز جررخا وعل

 رصف وللا 02و ١ انعضوةاه درا :وةومذلاب مد و سايل ءىإ 5 0 1 ا
 12 رو كف نتن رن كفيل ةتولوفل نطو دم لأ(. هوو مقا هدد شارع رس هدد بور سم م د < و مم هم سرقإ ١ م دس دما لو ١ ى . هلع لسا توا |. | ح | ديور هانا مالسلا مولع ليرجتنلا ىدر أبر يو ةوبتلاب ملوث هلم كا » انيشارلوتب
 تارفلافطالاكش سبت الو لام لم ىلع شبل كلذ كو هررس قل أ انايارالع

 2 5 سما[دآ ثا 1 ٠ ءسلا 7 أه يلف : 2 . | :
 تسيل سعلا عم ناو اهريتو ةبطخماو لبشتلاو ةماقالدناذال) ىركف وكرت 5 نو اكاد بريد لسلام ال اكعدوليل طلو رضيظنن ف ةواي رز عجنرا للا

 هابل هلل صحوف ةدشلاكلا نوفا فلو رتل مم ادرس ار لزوار سب
 اع دمها لك ىذا رجلا ةَكينيت ني لازال ةلرراممل جا ل فسر ا جو كرم لور 05و ولو نرج نحل ونامت تارا نأرش قرن ليوا ةيكم ؟ كرت« نوسم ذو اما بكمال زم دان
 ايف يانا ننال [م ويالله ضالوزصلا كل نيس لع ١ رو زي
 در رول ليرعن نوف نسي سنجل نأمل لسا هلأ ١ دلو رس لس نس ل ب را
 37: 2377777 01 0 رجس عيال فدا ل هيل ع ..( دج ىررماوكاولادبتلا ءايالا لعام ذ هاو يلع راك يددالا نيدالو كب ةراشبلاب
 0 00 نزلا 00 هلوقل رجا هل نوكق بارشلا 3 0 6 لولو 000
 3 : .رحو عل ,صه,يعرلا ءا 1١1 ت ريم م م أ كساب كسا نول ىذا ريتد لول هل داص ٠ هركذ لب با ة دايز يل أك

 "ساهرا نلف اه ىلإ ىباهادر لعن ٍ لمعلا نع ةرجءامرإ |نكنيوملا غلب ذاثيرحلا فو وطقم 0و أمرا عمرا مو طم بز فو قنا دق بكف رو شل

 الذال ءِدرْفَج 1 ء؛..ءاسبالا ولين ..هذذأو امو || تل ك0 و | ابد ىلا نس قت تيضلاورقطلاب نصنمرلاو مكسور يطع سلا لسمو يت نوم نناكأمل
 ممعأ ١ 2 0 نسا ل نالت ةمدعو ير 1 مل 4 1و وا

 0 6 2 سعأ ١ | انوار عروفشيس نا هدقو انناتساسيساتد رين لتكوا ريكس وربي للتعارسب كاذبا, ناعيا ىاباسكلو ضعبلاقوبسملا ءازجأب 6 نايا ثعبلا ىلع للا لكل اللا خام 0
 ىو تلذز:لزبلابهركحتريضأ ولا ىضقاوم ىل قنوع اا بهل رسل هل لعاججاو م 1 اد لدول
 17 )هيمي يات لال درع ل لل ل ) فارقر سماك لع قل بسه ج١1! ين دو هك كمن ا ا رم
 بع ملوأ نلسال لا» ياست د ايندورسولا لاصتا ل طلاب عاف ىجؤلارسحلا عمل وأ هطلت ل« تيرادل ارسلوا ثلا سف ونناك اذ يقلب ةركك سيرسل اراك نسم نإ لو ريكاتلا نس هانيتد |. ىلثل رف را ومزحسم
 نخل ةابلا ىف هديجاف قل ةوهدو لبنا اتسفرفاذا لد ةدابدلا ف بخ اذ داري نهتم فاذا رص اقو هدعبوا مالسلا لبق نا ىف ضلت او لئاقمد باو اوةدانتو ساي باكر ونام اوجازك اتسم ولصلارىبفواعرلا نافداعملا
 و متامارجابب نوتيزلاو وبلا تبث اهفرش اداب الرب مسشأ قع هدعإ ال ديما قش زبدي ريو ةداح لاقد سيلا ناتي قلا تيبتيلىزل لاباو ةيياورع عملتي د ىو لعشا لكىزلا لبا ماضلاي يلوا لوقلتك لا
 ! لابجومتللكو نوتيزلاو جانبا الايزررطو اييروط ينال اإل اير يسدقملا ضال, البت امرك ل امال ناجل قلل كا ل ةريلعشما قسوم تبا ناكم هلو ىوتيذ ىدؤىذلا اكل اروطلا نال تلو
 0 2 0و لا ا لول لا 1 لا 0
 دنا تأؤودا ركل" ناسف عي مرا ناو ف بارشلا لسبب رجال ندور هلل فا رعي ورحم لو مراوسريب هر شما ولا و ادعي وهل قو هاك ديت: ةروصلا يف لخبرر ل ىو مسلك رعبا دب
 مد حملا سير ماسلا ل كنور 00| لاسفل سيلا ترانس( لاريشي كل او هلك 0 اولى زلا رجا 7 ا /
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 ننلز 4 0 00 لتنال حاد ن رقلا هروص بيتر ٍفلسلا فلن اورثدلا ةروسأرقادعب لازما. لا نإ ريف نكر ورطملا نكلو نزاؤ/الاناذل رذرملا م ليزلا ممل و مدعي مما ل رولا [ لوا لو لس كرام" حا ةروس لاا لوا حافلا ىلا لع وبمباو تزن ةروسل وا ىبايإعنها ني بايو سابع نبا نأ أر رقلا ل زنا. لوا موق لس” اعمل ني الة اللا عرمان ا ىلءلقيلخرلوق هلس
 0 ناو رسنلا لاف اثنا دو دوو ىو لال وسما كيلو ساروا ىراقي ماهم لس ىدامما» نآلا يطول رقلا لو ريس لسا لوسر بتر روكذلا
 ارق ل لاوعذمو لام ف وزو رلعتمءابلاخسليلا قوبل | زرقا مكر لثىابر ماد تبسرلو قمل ةئان ماو ملوش ل راااردغ لوشن زال ا نيا ةرارقلا جوا لق هلم ك

 العشم قت ناو تسال ابلا نا ليي 1 امري و ووك ىواصا 1 يت ةميلاسل ا قافطل بير ربو كيد مك 170
 د از بيلك ف لقو فزع ا اري قالفلا ردنا شل ردات لعب تاقولخ 0 قولك 0 ل . لاس
 0 دو[... يرئاتاد نك 2-0-2 لص زلا ا دارو رس سس. يعم سحمي

0 
 عاطل حان عا يللا رت ور 0 م 2 0 ةر ةروس نيرهأقلإت رع: ىلعاز :اول لقيلفأه درخا ىلا نيتلاب أرق نم ثيل حو ناسالا نال عب اماوؤلا ع اذهل ع وتلا ١

 )"كرس كر مراثدورب و ءراؤلامرالا كرو 0
 5 يق مضارب 0 راغب كاذو ناقل نك ل كو واعمال هر دص يازجي

 ا ا 1 ّىِزل بيرم ةءارقلا دو رفا حصل نيل هاوس ىلالادأو هر ا

 راو ل ديرب مدل ناريس عقلة نقط نيش الق نضل هن
 از ورعد عيدلا لايم 7 لول اتم ل اهي[ غو ملل راسل ادام بالا اق ال ىلا قاض نملاديميك يزاول ىنلا 5مل كيتو لوالا ديك ارق ظل

 00 ا ةسفنىأ ِ 0 أش ةااهراغو ةعانصلاو تكلي هأر علإو مل 3 لكس نبلاطس ناروسالا لا يلعب لصتونلا عم انمياددقل 0ك ْ 0 لات ازقدمو يطع رطل بم لانا ىلا ةءاج بج ذو تارا ذلدعار كري اا سيو اكاد لسع لاططملا ياء سنبل نال 0
 ١ واو انا وتد 2 ا ا م يمك هققسلا هير عاجل فل قولو انا َكِيال ا ميوو تارا < ايس را 0 اا 2 نارا ومفم»أ هارنأو نأث لوعفم ينغتساو ةيلط ارو لوجب ىلإ 2
 2 0 نإرتسي ناسيار د اكاةاملسو ال هنود لوو قيوم د 4
 0/6 ب لول كلو 2ك ىنلا ىفانلا أ ناتي ارا ةمقتلاب 15 ىارمأا 35 قوما ىو

 1 ا يامي

 0 يع 0 هيزاجبج ل جي ىا هنمر صام ىرتمتلا نأ نأمل ح6لوتوءاسوالقل لص
 00 ا اىوقتلادأ كب الت ىدنملا نا ثيحنمو ةوامصلا نعيم محن عر أخا يهنم بجيت يلع اوا كرما فك اكن اوبو لوالا ارشلل باقم ىلوقو بك لال وق نال جينانلا جطشلا| 2

 ا ا لأ هج رييطعوهاع نواتبيو مض ا ناميالازلوتم بن ىفانلا نأ ثيح نكو
 "اجت شا ا نام تلاط بوتان 0 0 + 08 بو زعم نم ليرئيصاتانلللا ةتيصانت وم هِريصاَلاأَع ل ركل

 نراك وه ني 1 7 وهو يدان لها نئدَنَمَيقا اص الوان كلبا رغص»د انلا مائلاب يلو ل 1 ص انلاياعنش ل اىقر لوقو تشر اس هس 1 لد 00 انلهاىا اواناع ى 4 0 ةدشا ب زبو شا | مبخأ عفسلا 0 2و رف وعلوم لوك 0
 0 را 57 0 لا الون ا ا هل ةواصلازع فديوا الا ية

 ادةد سرمد 7

 0 0 2م 3 ةكئالملا02يبرلةلتسا فلور ديد تينت داون ثيلع المال فيما

 ل الت فسارع داو لات هاير لنا 0 هكافلداشلاقدا
 ىلا ىامابثا ثيعرقو ليلا 5 1 74 ؟قاةين دلموأ ١ ةيليورولا ةروس: هتعاطبهنم قبرا برافو لوا ةواصلا كرت لوو لبو ى لاق ناكو ملوق طلع بجرم ل وإرسفت ا ريف ث سري 6 ا

 ا رم | وللا نلسأو لج نااار[, نقول عب تأيأ تدمو (سمخ وسوم املا ىفادرب ليخرطوقو كسى ىا ةىاابب تلك تروق لك ور يلعاتلا لص 17 ١ ١ | ١
 او ءاياش رى اكو ررما عماد مالاعرو ملو لل" نيكت ينل وريد اش ده © >)نولا هزيل مرعي كلعا كيدي قظعلا وغلا اقلام قاينرلاو امس انوفحأ

 0 ل د اس هَ : ل البلا لاقفو جرف لوريل سلا ىلحىتلا فرضنا اان 0 ير سلال اناا يف 97 رن طر 1 ةيبضافأنل
 ميد ماو ةيئابزلا يرطخترلا لاقو قوخبلا ركز يدلك لاو ايلاراتلا لبا نوعي كاس ارض اطيل نإ دم بيجو اوناش : درلذابدع رو
 اا لشاب كالا ل نسل تان ةروس وانا كما كم لقى ددوألا 9 0 ىيشلاوريرشلاو نإ 0
 ابيك إكضلا سم اال للا ونا اهل لايط0ا تق كذ هدف ور نيس جاكي دكه 0 اقلا تيمدع نك رتلا هادرام,ةيدمابنولك رشيد
 وصال سو ليوب لزن ماى ةرم اوك و هيك كل لوب يددعس عب فسوو ريس اكتذ كدب نانو اضل زل لاقت ثيم زل لعل زارنا فاس 0
 وللا نمل ازنا كو قزعلا تبل لاقي وابا كلب بلك فمش فليت ناكو فحق هوبتلو اينريلارامس اكو مالا ليببج نايل ءاسملا فرح ع وللا مدلج لس نع نانو تن ل نس نيرشك رم ةقزفم وجب
 يطالب فطلو سوقنلاووزو بولقل لي ايري ف قاكرغم اهنمرلازناو هيل يبل وزني تسل ل يجدي مج يلا,لازئاف لكس ولامع لتشمل نأ وللا سمان كدا اقفماهم ازا مايندلا اس النحل
 وروسيا يدقق ليلى اردت قرر قل ليأل ار لزنلا تشد ابيك ايزو يي اطلا نمو ايذ طل كلب تبسوليشنو نايل ةماعلا سل رو نطل فشلا يا ملوق لش ىداسصاذمالو دل لوزن فلو
 1 ادزكو نيرشكو تلو ننيرشكو دع! ءزيلاربلا ريعقالا اسد يلا خحلاراندا لاما بد ءليللا فل نسق يغتر دقلا نال ق يعل مسرد لإ لب راد الاد حرول|ىلاوتكير لأ شلل رسراظاو اهات



 البلا فو فلا ص يشردقلا هليلشلا ل زن اف فلذ نمو طسملا بيجو لا كلذ لجو ئترايزلابودعلا دب اع يوحي مرقي ناكالعنركذ و ولعل لك ارب اك لرإل كمر جول عرفا رفا ىف ثم ار هلس
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 ىلا ىطقم لكل ج) سل رننت ا لزب قلعت ماللا قباب اسدعا نابجو نم زوجي هارما لكم وك هلس كامرا ليل ص اطخكدضا دف دعانب ف ءاضعلا لكاس اعوفرم حمام ا ىلا نك ار هطلا ىودو ارنمطنكذمت ارّعف ردقلا ليل
 ادار ااناورلوميرلغٍم دقي الردم مالس نا ورب اق ريالا بو فرعا لكيرس م السب ىا هدصبامل قاصد لزتبتلع سوما للي اعد لاق ةرعتاإ لي لنك هابل ,مءبنا فاثلاو لاقل ماعلا
 ارو البلا نا يت ارض ل كاش لالالا لعناب فذ لك لد نسا نايل ىلا بساع د ايبا نددام اد اداة دار ةتشاج ايف بسليل#ا ايفر لو لس عا: دصمل اذ لكل دي توزهبيق لح
 ١ يللا ريو دعا ناهجو ريف مالسمل و لس بيطخ# اهم ابد بي دَّملا ليل ناا ذاف نايعش مفصلا داب يلإ غو قاذمالاو ضارمالاو لاهآلا نئنلا نوليا زم ادسنس ناددد امل ى وللا ف مس | رررقو
 ل[ لقا ليي ناد وو نول كور سسحسسسسبس سس ياا رولي ار يقتل يلو نيتوملا لمت اذ دلما ىلا لسن نجي مالسو

 | را اور .
 ظ 0 افلا فل 00 ةمار لإ نإوروبملا وباب تؤم أد تجب بد مدمر هخزب| لكم الس عفر ب ىلا نريد
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 ا بلا» ثول ى ا روبقلا يسجد او نى نماقلا لاقو ا باك بعت و م نمل وف هلم نا ل ليك ويد نو لى ةمالس تاز ددسقلا عليل سس ةءالس ب مالسد

 5 لص رم مدقتدقو فصول لش ىوايعالا ريال ال لض لادن لعاذ بو
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 ءابلا نعمت تيببس نمو لبا ىلإ ةئسلا كلتل أر هلا هأرضق لرممأ نم نم ابحي ذأب ةليلل | ىف حل ام فلزوت د نكد وصلا» ىايرلاكت افلا هرورشلا كي ال ءادابف دجال
 1 / هللا 700 9 نب يقل | ا مصوطتنويفارلوق لح عدرا» ةمالسوتلنفا يللا وزب ىف لزغيا لكل زم فاي
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 ملول ةييملا قوس يلع تملسإلاز والرجال ةكياللانءاهفاسلا خااو . اليامي 0
 2 يت 7777 7 ا 2١١ 0 نأ 2 - 1 ارسل ىل لم | عروا طر رص يامل | نان عراوشس ا يدم دةدرإب

 ةربعى اني و ع لها نايبلل نساني نيو صار والسر تأيأ بس ادت بوس
 27772 عا لم ل اللا 7 ا |. ءدإ ب| السا يضلل و عليللا بلت رشناردقيا) نحمل لاوضلا نور يلط حسملسإلا ملوك
 0 انعراخ َنييفنَم لها لطف طعما نجلا خا يعل هل ا كنا ختي لاس يو
 7 : ةلا ضوتتيملا زرقا نرلا ف1 بيد ”ميحإ لاا“ | كاارقل للازنا تبادل ناام لبق املا ريبس نسور وبا لوقو نيس دارلو ساب نعلق
 3 0 رع تحل 00 دا
 فدا قل مخل :ةضعلتر هاد قس |" | مترفلل زال لوول سا ناك و يلع شدا لعمل يلسل ايفو يلع يلا زن تسبوا
 و ع هك 00 0 5 00

 ٍ | ةرارص نامهلاو حلاو لانا 17 ىببأ لاك سو ىلا اقف اورفل بنما نيك بيطعأر قا نا قماش كلاب
 ١ 0 00 ل ا ياي | اسر باد شيدعا نديفتساو يلع يل ىف“ وفل ليم ةريلع لا لس

 ساذأ ب .امالالع يسجلون أكوا لصئيمج لبقو هلةزجم 0 0 م
 لإ تيوب ا كل. ل كد . ١ 1١ ١ مل © | وظاوصا لوس عثر لجشسيت لال ريكي رضق لي ىفورلحلاب نانا دانك
 2 ناد نص اصل مارا قيزو نان نفسج ىلا ربعي !ليجلاوةيروتلا <: دل رس لوس ورعاو يس هسا
 دارا يرف اكس صلت ل ! لمت ولا) نا مزيل قيل ايبلل نكمل وق هيل داس"
 لب نول مزال ةيدملا فاطاب الالى ذلادوبيلا ساكن ىدد الب ايلا لبا
 اذلو هلشب تورت رنانكرزابلا جيارافلا و يطا ليون لباس الأ
 ةدبصع ب علا فرم نال صوم عرداشل صان اووريفوا انصار شوت اره شملا
 لإ نو ةصقان نكي يذل ابعاد ىا نيم خلوق غلط“ مرانه درست او مانمالا
 رالي ىلا رانا يلعب رع نيمار ىارلو هللس لمت اوزفل لاذ ناصع باكا
 ساعت اقل الاف بيل ذاك زا كا ددارل اذا معسل ا ذاب نكرر
 لا رف اكافاكام باتل ل | ناب بيج لالا مس ني اركؤو تال جاوز

 و زل طعشا لسعشسبو لاو وتلبىقدصم اك المال ل ]
 مس أ ىز لوك علل بيطخر رولا لك تابشلا لكل دي فلذو نانوالا ةدابكى كا ورلد مرا
 ©. | هلو نقرفلا وىومألاهزيدددقم فصول فصار ىلإ غي ضو بأ
 < | دقت لوز ف لذ نوضولي اا لدعلاو نكاب رقطن رتماقسا و/ يق بتل لو
 كين| عزاب فعلا رقد الف افرق ال نال ياه يالا عبسنلا لججت لو فاعم

 3 ا ل
 جا قزتلاباوفضواذاذ تن ووتر يرعى اوناكملا) نيلر شمل عريب و يت الوز عم ايدل
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 داو ةواضلا ومودي وفك هفيككءاجلذا نت | رخ نيد ديهاربا ني ل نيروقتسم ارح
 سرا نير رثملاو بول القا نيو مكب نإ ةوقسل مرق ةلمبا نيد كِل:
 اهنا ]ذره واتم نيف هكدراحل دشموأ ةلقم لاحد ف نر 200 1 ل : هلو رام اتوا 07 ل

 نم رجة ماق رع تجار عض واج قيلخلا نيام كيلو يلي ورع
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 0 0 مياونبار عاوضرو تعا طرمل عملا ىدندانبا ايو نت رح رمال يزع
 رم رارعسل ةيناليوا يدى تزلز ةروس لأ هتهتيصعم نكئؤتنأو هباقعفأخ

 هللر . 2 1

 ابسانم اريدشلا كيرلا رلزتعأ لا مارقل اح ضالاجأ
 نعي نقال لا هربنطأ فلة ادازر دامك 22ج لطم . 2 . لح م 0 7

 5 هلك ا - 2 3 7 .٠

 رار لعل عايرت ل اهرب ثا ماوجاذان ل دي نيمونة للا كاتلاراعا نام 0و اول راو
 الكب ةماوادبع ل كركر غن ثيدحل فو كالنباهرماعأ ل كير ويارب نأيرشو

 ١ 07 2 . ١ 2 7 0 و
 نخاف نإقرفنم هناا باس اضقوم نمنوؤ صني سائل نصي نيمو اهرب تل 111110 0 0101

 اس 0 | دقني |ةلماالو لش جدوصقل اذهل لداد دا هريغ خيم رب كا قع ل بلص ا ىف
 رانلاوا ةنجلا نما هءازجى | قوبل معا وول ران لأ لاوشلا تاذزخأوةنجل للا نياهلا تاذ 3 لتعلن ض
 د17 717771 “ ]| مارش ىو عاب عما كل اقم مازؤ فدل تانعلوقو لام كدي قوأ دسم از |
 الثل ماضل مكه مالاع نوي ناز وكيالو مو طعا وا | رضوى! ف زم ماع اهذ ني لاؤمأوق للشر "تاور اري |باينملا لش تاذببإ فتق داو تانج جرا دصاولرذف ناتنع هنود ولو ناتطعبر ماقب فاض نأورلوق يك لدي أ

 04 0 ا ىلا ينم لوقهرباهوداطعدووعسم نبا لق ىف ىا ةيكسلوك عسل لمكان اخو ددصملا نر لنعمل
 دارغا لال اهنالدابر بهل بسانملالايومو نول هلطالا" ىأل ل يؤرل ةقفاوملا ةفانمالا فاعلا ةريرش زل ز نول لكل دي ايلا زل: ليلو دبع اهنا ةفانعالل عقم اكل لو لوريل لفل لطم ااوعنم نوع جن با عضالا
 ريكا نيتشاوب ىذلإ يرطلا_فيطللا تالا جب ارا ىلةتاماه كلتا عارفا لم ةقضيالادنا ل اذ تلا وتلا انايد عبوس افاد تل ةيغادج لدا هلا عار د لل تامل ا
 ”ابعل نمار ةريامل ارسل للابلارهالا نضرب امل راظعتسس لاق! ايفام ترغاو لازلزل م ةيرخلا قمل هزب تلولز ضرائب( ملوق علت كا» نرلسملا قدصو يا دعو ادا زب لوقف نيم اراذ شمحبلا اكل لوف عطل ىذا"
 ابل نيل | دابخا ثددحر لو علمت كرارملاو ور » ندقرم م انهن رذاكلاو لرلسملا قدصو نترادعواماذب ةئافالادجب لوقي مولا نر ايعا ارا ومر غفلت ل زدزت يع يالا ءزفنل ادن ذو ناسلل ابي تالو الاب مق
 ينل هررشتف وذكل ولا سيلوغنلا دعت تدعو ناسلا يوت ما رتب[ لاول ماييف ثلا ثارعا كنار جلو مايل لا وهمو يصعمو ءءاط نم لهل اربي شل ا/ارواو د ارحاممفدثدا لن اب عض كوبل يقل شيما



 ا / /

4 
1 

 ان
/ 

 ل يو ظنلاو عيدخلاو يزال كريسيلابخزل اب نواتيرخلا ناكو ةزوجلاد قرسللاو ةرقلا ريطيب نإ لغسيل ئاسلا ساي ناكاجب دعا نيلتر ىل تلزن لاتملك و رخا ا وريل ل وق ىفوارلل لييصفن م ةرؤ لاونم لم نمل ق هم
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 يانج جوسي لا :بوقعلا لع فخ ع ورانلا سلة اندر ديال نا للس ل ومحكرافللا تاريخ الطب ىف رابخ لاو امألا سمى درا: كوي نا زود قو باور لو سم ىد اصا»ابلاطر شدا سايل ناف ب سؤلزلا تارتختد
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 . | مالكلا ىارل افل» تلفون داو ريع نا ثلاذلا تجلب ب ةواررارتو فييصلا وانا امر لق فاي دما ويدهن شذ شوق فايل ليلا باس لارا ا ناطق رقم اتا دع كلاي از ل تم[ عاما قوررلا

 دج بي الوقب ناعما تسر فس اغلا واد تلا يب يرف نداعتنلا قار : ور ل لج جاوا رست رع 0 1770 ادياسب ان سوس تاز يجرم سرا 911ج كرت 1س رع 27177 دج | جرراطاب فيس ودان م, مايلي فايا وح لب رع ابا لال ويزول تنوي: متل راسدست رس , ل > ملفوف ارسل ح2

 : 0120 ياسورا غمد لوليتا والات وألوُثادحلو ليقوم سحلوال لبق ءاءامج

 تالا ىرتالإل أكل, قعم
 ريك
 ئ

 را

 .-دنا رماقلاراس ىلا الدب لجو اظل لبق ىا ديلا ترل و كس ى داعيا تيجلاذب بد | 2:

 جميل لوعفم ءلصرلاور اعرب اوت نال نيل ىل راعشلا طر لو حلم كا نابي نس اكفورعملا

2 

1 

<2 
 .ّ | ةراعن 0

 5 ل
 .دا لودر فالاهردصمو لاف رتمز لئاضلالعذو عراسي هدباعي فلاوب حيفا || 0 مع 200 ظ لاكبم ب

 ..د ديلاستماننزةءازوباملابدعود ايلا ةءاقلا يو عرنمو لف |نزول تلا سلخ ١١ ٍةبصمل زم غرصاو ةرس رمل يفرك وهو كسل يلع بوتكلا هرب لحاو لكل هت هلزا وكلها ىا
 4 ل تيمأىلا باطساو ماشلإ فى فلا وي مشب ناكل وللا نينو مث ناكووبثف امل عل لال يأ ش ' ا
 0 لأنا زا فايا ب الو ضي سا عاف ار ابا ماعلا رصوبلا نلووم انف ناكو ضال لال صيو ليفلاو لجو و ةرؤربل 1

 2 0 0 ىفماشلاللاٌة يفيض ةاسرو نمل للامة دل ب فل ١ موهو ليل الا سررت فالي الا وج | ىا بتم مازلا ولان ان| ورطس يح ان ل زم الحص ا : ا 200001 1-2 هثءاير نى 12 ا ا ا 3 ولليزمإ فا بسلطما هسب# | فو سربلو ماسلا اعلا ون الد ماسلا 0 2١ 15 30 7 00 9 ثرز »ه
 لدا وعالم 2 مر دفن مميزا هيب مفتت ةمادل للبنت كازويعتس ؛ياوبقل نالوث بلا نلءرسثو ا ةنانل نير ضتلا دلو بو ل و ا” سا قرقرا ءلل 2 0 أس  ىل « كا اع # »لإ نم 0

 يف مرتك بركب باد م اب تل زياوأ شايك نبا ناو 1 اماراجئ باكو عسأ جا مع م7 7 اه تنكر وأ زد أ هب واح * ىنءانع نا.

 ل ل ركل ديساو تا لدا تر ممعطا قا امويبلا لهكرةدنان اد فالي هزاع او اربيل ةناروضنل
 ا 0 دءرزإام نعل وجل مهيصي ناووولجل نىىأ ل يقوح نر منماوهلجا نىا هذ عع
 مدلل عما حاب ككرضنلا نازولاربتورتسثيكت اوايبلا وسوم اكمبن الو 0 9 5 0

 لو رسيف جراج ىوغتفي ذاك بالواريد غنى ا شق ل تاكل اقفرم ون لا اهذالد | 0١ ع د|تسارفصلو صنو ينل ووأ ةيكد نوعا ةروس ليفلاشيجلوفاخ
 ب فالف نوكيلا فوفرشماو مازجل هتلر مانو و فمر اني .ع وأ نور لض ىاءازلا باسحلاب تربوا رب ندي ىلا تيدا ريحت نم وت وسن تايأ "أ ا تلو هلط لاو ءبادد ذاق ةرك باددود لقانا تسكت ين يا ل ور قر يلا. لاي اول كارا

3 9 

 |ىف لاق نوري غووعسلا ىلإ ىف دثمو

 مو

 00 م
 58 سواص»افاسدالا بيف و لايقراة بسس سرض فلا( 6-1 نيام نيرا كرد اهو ورتب نولذ ان تنويم الصرف نزلا 77 --

 ذا يأ ةيندرومل قر تاصقلا» هقدر 5توال نوتة ميزوةل صل ذ
 د. | موصنم نوكياتلاو لك ١ عررفرم نكت وكي هإ ميني لا ملوثدلخل عرارص"# ندونن و 1 7000 2 لا يبا | ظبي برج نا هللا دي أ قرب ننتج له كمدرب بدري نيسا زر لمقرر | لصق | هوو ”ئا شلون ةلاوينلا نقينكلا خا رثكلأوأ هتما يلع درت ةرضوروهوا ةزجل
 هم يا 0 ٠ هو 2 0 5 موسوس سوس 1 00 0 ١ 2 وريئالعلا ىفاهسولصلسلا ىف ةولصلا ن 00 ؟ |نيورتمل ممم لاقأل تلزنتأيا كينالد وأ ةيكم نورفكلا روس | ىلا نيرعم رم با مزغاا ذك فعلا مول ناري ارقد ءابنورتوي نوظفافرلوق هلم جخأ . نم ا ارا أ ١ 0 د 7 احا 20د قرر داع نادي هاب 5 اقل نبني والت لصون” لنا صار اف تنقسم طقتا دل د اكل نارل نحو يول قادوا دصا نوران راقو لرسلادبانتسرييداو نيلصم [نشسأ هس ١ تعم .. 0 و 3 0 و نععطقنملا زال وه كبضغبم ى كاست كىسن نشا ورخل ريع قلص كرر

 ب لب صحم يرن هنا حسم دنس كهل رن وةنسل تملا صن
 - دال سر ريع قاع ىل نيالو كلذ ايشاو ولدلا عنو وعاملاطغل مام ىلا نيبال سس افلا [؟ ايدل .يييفح د اول هيرو ده هدارهاانردتلاو ودلا يراه ملص بيك روع نادضانلدرعس ب فاشل فا نوري ع مت لو مانصلا نم صولا لاح ىف نبع الن ورهكلا أَي لَ
 7-0 2| لقرب طقرات ل يلف با نحمل, لاير يقص ىشل حرا نيل عاق نوع الأ د رانلاأ كن : 5 دال اا قمار لاد ل اعلا نرئالا| + نازل و رع بحال ابقتسالا فديأع ان ألو «صيولاعتملناوهو ةربعاىلاحا يف

 دك | لوت ىلا يكيلوت هليل م يفافرصنو بلت احا نلوم وريف ىوذبلا نأ اسري اي لق تاز ادعو ولا نيوز فد ني رظلا لا نم فيات ةشس ن7 ريتا لاق ىا لاق والصيف تلو ةدصاو لت يلف ضن
 سيرفر دانص نس اندانند مب كب ايريس اى لزريلعطا لصتما لوس ل عىل لوس و نبض اعلإ ناوجو لوزنلا ببسوريولو لوالاروشماو ةراشورب او دم لو سك |لوثىف ىا ينس وللوق دورا ل اقمو .. |و سايك نب
 ملا شانك ملى دد لا نا رونو ملوث هلل ئداصا ورينا سلايم يدم ةروسلا تاز ءاتلا لكل اق الث افلا هدد ىل تدق تاكو رولا ىله وضرب ئترتنالا كل لاقفاعم ثدى زلا سملاولاو لا رلف يسم ىف سوم
 كح | الا وطارعلا قكضقرملا ىلايدصا نييثوتر لمي منال ىطرل لاق اك بشل ناق لا ف الل مل رايدر ترى قدعو رب داف ل اكرم لوسروّسا انقر كلاء نورد ا لاق
 دفتر الا ل وتورم نرمارك ادرل ف هلع 3 "رك اوم ور دقمؤوصرمو هزل يللا ءضيصو روك صو لروما للا نيرفوكو دولا نوف كلا رز رمل وامل 0 ثييدعرماظوبد 6000 ىسامزل او كبر لف
 دج | قوتكم اينلا نييلصت بيتل ايعلا قوقكب مايرد تاشالو مادطلا مادطابيفولاو نيدلا ايتو تادايعلا مج ةرلصلا نالركذ لإ ناو ةردمتلا صفو ريم يف يذلا لزم ي ومد كار احنه ابو بظل لمت مز ورتب ىفئرذلا
 0 عامك دلووودل وللا بقي بقعا عطسسماو) ىلوث هلل كارت داعم لش ىو رعط مشل ندا نبأ ”ةتسدقو سرعل رهو زلف روكا بنذلاب ل لارثالا ولولا بش ٌةرامتساا زو بنذلا عروطتم ارتب الإ لو هلع ئواصاهدابك وقعوا

 | صاناق لعشنل نافروسبل اب ركذت الو تملا مي ضلو دمج اي تاز اول اف دامضلا نلمدا دار وود زينك كسا نيش لد موطحتل ىلا مطور سطك تدر لستم لوسرر تمض اهئير فانا سابخن ببن | طملا هر نلبا يرن ا تبازنلوق علل عرارص مدن زف تبق و
 رع نا ا يبو 7 عيل يك ا ل ا مس نيني دا

 الو / ارب



 نب / قاب تقدرو نئرعنللوصجرش ثوب ةراعتسا يذ نمكو لورا ورطحاذا بحسن درتول لما أ ار ثبات ءاجاذا مل وق هلس ىداص# مواتر أب بريف ادبز ىونمييال مها ماكو اذن ىا لارتسالا ىف لوثول-
 لاكن با تفل لبق ملئ ةروسلا تناك أرباب لما اربارج تالا عساس وصخ زاب ررثل يقتلك نفل بيف ريد ترم ناكل حا كوفر صت لدار دقا ناد ال يعمل بانا ىلا لذا نيج وتسرومالا نب اراعشا كبر بغو لت قس ايل نم
 ىلا نيو لف نر دز 0 بجميل اذاضمارنا سدلو طيرشملا للمس سرافلا عنا ورنلالإ ل وق سد ازجبااذا لااا وهلم ىداص داليدا ريت فوزي ظاعت زان عاج لوا
 لاف ا اراها انف, ستفلا,س جراي بكب لقلا مات لاضغالا ت ول ثوم لوول |نلإ ف تالو قالا ن شكو ةيدعالا بالا قتجا باب توب وودادو رالف ذلا قلطل شاب يل بو تافصلاورايسالإ ت ايلى شااريئاتناو ىف 1 ارارلاوورصنل بداري

 بابن اونا نالاضيل كرمي النا جيفلاور ننال لت طبل و اورصنلا رز رل ل صئرسو سا امتاز ءانفابابب اج ف نكمل ماقمىف تاذلا ت وبال عيوب ثل حلاو ئانص يف اتافصانف ابابلايت باتت 2 حمدرلا ماتم ىف تافمتلا تربت موب تلاد نك ١

 نم ثلا تولع بيياذا لئاعلا نا لب مينو حور ووفد بيططم رز رحبلسفنل ضر ذختساادا نابل يطول ىل تما ب ىرتحا حارفف ب لطا ىاوزتساورلوف علما" نايل [رور صن اصر ادنسلا م وتعال تايابلا ارنا للا نك ويلا
 ا ا اهبل وادر آر تل للاي مم ىلع وإلا كيكو م: 50000 تاكو لوتئاونا مدرسشناو نكىودإلا لوول كاركرل وق هس »ب وتلا
 ظ ١ م.م : كتل ظ 2 0 تاركا كلو هآ ابي د ملوث هلل لا
 هس[ دج اهف لالا يأتي نينا دب ليلا ساونا لاهنتم فلتين و
 لشو مايا عبس ل ؤار يب شكد اعاد عب ش افرشسا ىلا ريف نومجرت [دياومتاو لان ما

 ورلد بكت لوسر تن راد ةروسلا هزب ا لعب مصل فت ىر ارا لاثو فلز
 و نعي ثك ب وف يسن ثان 7 قيتواينملا ينو اش رياربكتاةروسلا زب تلال يو موريس ا لاو قو .ه|نشومالسإلا © ند . [قفاضلا ايان برحلابرمؤت نا ليقا,نهورفل سلا 6 نب درو هارشلا كري 225) ةلب ومما 7 يد ةررسلابتعلررعطو لسنا لوسر بضل فلذا روث[ ساعتك

 هل : !تايا ثالث يني / | ةروسنبلا ا ق يعي اهتباولا صووأفقو ةعبسلا لصين لابماثو الواو ابا واذلاوماوازسفنإب لاير فروا لاذرشسا ءاقلر تان 0 ِ : ١ : م !ٍ : 07 7 : هو *
 2 ل 17 : ريقي فلذو ماهلاو لكك لرصتى عك لدايما وفا نيدلا ىل سانلا لود تفلاورصنلا

 اونا دعاطتا سوا لص اص اح | 2مل نصحتلا 3 هرما قامت املا + ملاذا نو هرصضقلاو مما اذا هس لّياكناضتنلاولاوزلا 1

 ,د|3 1-0 خلو يف لخ لي نآكام لعب تعا ماجا هللا راد نوحي يلهب
 ةئار د فتساو را بلسم ى كبير يكأط ضر طقا نع بلا ةجستكمرفف بأ ل

 ها فختسا نهيق ناد لق نيلية وسلا نط لوذ رعب موالق لص ناتو 5171517 تل ل
 عنا لص واو نا ةنسنأ ضود ىف ةكمفش أكو ةلجل برتقال هنأ دودي بواد لايم لا تس اا
 0 0 . 5 |[ مسؤول |( عي داسلا لع رس اب عرس ى دعا مس و لاش لا ارد

 .٠ | سب موقد وأو كواناك عدا ءلو ف دشن كداصا' رمل لوفد مري نم يردانلا 0271 رخا نارين كأي رصخ ةيثم بد ىلإ قروس رعت نس لولا عيب يف أ 7
 / : سلا عاقإ لاب هلك 0 ري هع ا 1 2 ْ وفازفلا نكت عمل ورك اك الود امر لوالاا تتوق علقم قواصص» نعزفاكلاو شرما

 كل تب يلوا ل اقف ديرش باذع ىري نياروكل مننا لاقو ؛يوقوا سو لن |ل ص عدأملا اج | تلك طرمغ بترو هلم كمن عاطل جالا نيد ناين ل
 ظ تالي سل + [ببكورلو ناككههلد ىارلوق فلس م هادي تبت لاقي دنس كالو نايذ بايت رزرملا ىف
 هن اك كيا رءارليع السر لو يلع لسنا لاقف نو هيل لونا ذالايبدض
 ةوكرلاه ذكر قالب ىذا ماظلا ]رف اسفكردت ادبالةوكدلر هزبعلا فريابسلإلا
 لوفي فر( طيكب و اواي نوطيخرو ب طي لوركا : و نولي م ناذا ب فدك ذاك
 رطل لص وقل بسك ملول !ناك ورم رع لا لس قتلا مس الاد ام
 ابرق اهتينكل إىل وأ هلل بيطخ»« بسك نددلو نادبس'ن كد عا ليا بسلا مم

 مطل ربو بسرلتلروكو ران نال بل اء اهصفإب انعم نعت نإ ىلا! تعتيو رسل ينك نا
 رانا ليا نيراص نايل اورما عتر مثلا مرج ببلض عيذكا زيبالوا قلى اركذايتينلت
 ىلإ ح/ائزعلا دبوبتو ساءنلدد عينك هركؤ فيل ب او ريينكل ا ىينوق رك ةرايكد املاء ذ ال
 ببلاساذانلا ىلاو يعم نافابللام قف وم دينا ركذ ءامصاننيلاو مارح او ماركا فلأذ
 111111111 رولا هنأ انا

 : ا ل "جيم اناس | 1و ناضاسل 5( | او هلطا'كرارملا ى انك اينسلاتخا بر تن بل يقم اوبدإوق لبو ببلسو
 راخوا هنأ تغنوهىذلابطعلةليخت امم رف ى يس 1 : نا فنا وه د ا اا نر اتساع رار
 2 ا اسوس ا يسع هنو ر ا ع 127 | ولا باقزمطم ا تيملارخولوكي ناو ةييلدبلا ىلع اعؤفرم ندوب نا ضيلاز جو روصيفصت يو
 1 2 تاق مايا سمتفا عبرا ةينليوأ يلد صالحا قروس لقمأدتب 7 ص00 م
 257 ا كى. طاش 57ه” 36 ٠١١6 . ال ا قرط مل ريقي كلل سلا! بسطح لاح كا ىلا مل لحل سمعنا ماو دمج لك لجبل فطع
 هللا ناثيراةيو| نمل سيلا ووهربخ هلل لح هيرو لف لزاذ برز طعون الئس 8 0 يؤ رام وعلو كرعناو سايت بدران يل لي
 شا طنا انزل هيرو ها لعمل وجلا ملا ىلا أ سى عب عا | ايل اهندلا ىف بطتأ ةلاجرارمانادانعسٍل يو إبريق ىلع كو فلور ندا ىفاريلع تن
 اوسع ءا غم لل اوتسناج ءاؤزبإل هلل انا العجال هقلاوارب وز تبب 0كرهقلا لاا

 . هللا 0” بكتب نيف هلا للا لرثأ . نو 27 2 هال فم ل -* و
 5 8_7 0 زل: مس / 5 0 ةلاوم ل ما جرزتدابيف سل كدئاعإ دؤ لوعبس|ريئرؤ يدع ص اسلس وب سايك يإ لاه ةرثألا لا 2 رس ين رووإ يكد قالا قر وتم هز صال ةيأعراهرن نت نكدم "اوه يارخسآو ال طارت قاذف كلذ عرتشا اتصف ول دلع رساز اني ىف اءدصقلادخ نال يلع رقد هنزل. قالا دوا يفاكماىل نلحاو ةلنازتط هنع يأ رو ف صقل د حغ نإل يلع رق و هولعتم ه5" ثأميوأاف ام ىا 6 لحما فل هز نثدو) و هيوم ب كباهنالكن الرانوالاواب اطار اعتب ااا اور بللانو يا وتس طك شلار
 هنرلعان قع رس لح دك ههنا ادوار اتاهعب اوضه كلا 3 1110111011100
 17 سلا بسس هرم اي جانب ءا وسلا سئل رفا امسالو لو يلع لشن يشم ا ةوارعركو يلبث ىلا ىف مريت ل ءاارلبلا ل

 ا لا قلاش متسع ها اميياسل ل ص 0
 "ونا سا ملقو ناشلن عملو ناظر الجلاد دكت دبدعا در شباب نك اس ذدلا ى دمع ونسملا لطم اهو رس اذ كيا دو داود يدك ريدا لس لعل وف لعل ىداصا نا زتيرديالو عري لاكي اصايل مؤ راع
 وروعسلا عرازا عنيف لمد ى ذل ريصلا ليلا ريس رم راما نب لاو سرت نس صقل كل وهنس قيود مودل ىلع اوما ىف دوصتما ل وتلمس عراصلا ل ذك أين سو تان ردد سرب كيب ارك درتب نعت صرمعل لو هلك
 تاكا ىف اشاقلا لاقو ليتيضت ف طع اأو روث كل كاد ةيم ولالا ننس فصين ناب ةراش اللد طه طفلا يدكو و سقف عباولاك سئل اكانم جري الو ىتيف لري الش اهدفرم ديرب نكن ن نر هاددد ل ترجل ى زل راو وحسم اد سابع نإ نخ
 دبور نكيلوق نلمل# لص لير ينو قتسو ري لعن وفك كتسل الاصل عقول وحي راسم الكل قعمالط نظل طوقس ناك لزه لج لاب مدن تافاكللا ىدصقلازام متدتاذ نال ينل ب صقل طهر وق هلم كروي رار !:ج ا زغتسم كمل ول نخل ىف لص نا عمى يطع قوبل وق لن م ضع دوجولفرعلا معلا ف اجيال ذ ادعو .يذاجالف شح مدع نق لطملا ورجل ادعابامريخل ياذا ةادصاول ءنداقس نكد ماهتفالا وة زيك ماقريت يدمالا وب
 هس يردوا نيو ةريلطدشم ا لست لوس جرار ارلصاعو عسل نا ىادل سايل رلول عليك واص»» هاوس ال نال ى اهدار رنمذااعتسياانب ني البق ةروسل ل ةيولالارما يتلف ادق البف لا رتبسازر ناش ةروسملوق هلم ءاوضكلاهتدوق
 ا نلارينانل اللا لحفر فو |رعسانف وسمر اجلك بكد اهيطسان ويري ادع نكد قو عسل انا ىا اوكا ول اقفارتاس ناكو نير اذيلع اكو ملا عديد ادوبياداس بر تداهربيخيصقو نم عرفو عسوتسم و/ل لو رب ىذ

 3 فل
 هازال نام ديل از حبعو مج ايبا نيا لير تخ كيتي ادع داذإل خ هديا

 ىلا فوخا رو كله دوما هكذه| بلو قلراخسب نطووهر ست بواحد ةلمجلل فام,
 قع ملزنىداوولاعمنم ىدتفا قآذاتح انا لوقو ”ناكنا لاقف با ندر رص ٍِخ
 فتم 773571 يوك
 تفيص)وصفم نإ صفلا هوس لتر ضعف العملاقة ورنا ههجمبلاتل هجينك لأن 2
 قريب لووول كيفن ارمسلاو نلبس مفلس لي مرش
4 



 نا ةذاعتسرل سصذناعلا ووصقم ا سك لواتعلا ىلا ةراخا ورخأو نلغلا نعمل لاوقارعاازب عر ملوك علسس ريع ميف طيري ىذلا لبكا ا لاقعلارانلا لو دنع ترو نااى لاتقل رع للا 7
 يسدافلاب بقا نس رش مدرس ف هلعس ىواصا/فتو عشنا رورو ليما ريضصو يذق مراؤلا قرر ظنا لوز نييفال سك لكى دا عر اودورسلا ىلا. نمو نمالا ىف لم ور, لاو

 را كراقدلدإ كيما ب ضرر ذو

 راو ىوخبلا لاق سم يس ورخب ليلا لوفودلرملاو لولا بموقولاو لاا ذا تست او ليلا نسبي للا نسا للا ليلا ىلا موق حللسم, لضداذا ليلا سل لاق بقواذا نسافر نمو ىلاوتدل و َنطنابس در ذا دهب كيران سان رارعلا يف هروش

 ا ملول كا ماقاذاركذلار شم سارع نب نكد ارط وقس دنيز وللا ةذكت طقسا درمو ذل يف واف سان قا باطاذليشاورقلا قساقلاو ل تشات لما تقني فو فسحتا وول و باف قد وابو سمو لو! يف بذنب سومان دقن نعسان القل لو يبغا لع دفة رنا معا ب" قالا لاا زا داود فسم بافاك باق ساناذر قل ندم! زعتسا لليل لاف بان

 ةرتاس عقرتاوسلا روف هلم دوعسلاوبا» بيقواذإ قصاخلا اف زبري نسدشساب ىزوعن ل اقذرقل ىلا ءاشاف كدب سة لاس للوسر ذه تلاقأمإلا د مشن اهل ةييعاو فود موش بالتسوق يهيم
 قرع نكن نيرريف نمل وقتي | طخ ىلا دقعت يلادقعلا ل شنت لا متاررنل ه0 ا و 0 ْ نست لعبرقورتاوسلإ 3 ' يانا قزم سس وعم سس

 ا
 تانبل يؤ رجل دازربإ ضييمزايي سنتر طن اولا زلاعتسااورعماذا مهنا معا نإ لو 0 : : :

 9 ل دع روم هب امحي أممي نارك ف نينوسل روعنل ا ررممأو لد أبد كيانليز ذحأو لح كاذب
 ىئدسما ا دساعر انو لوق هع يداص» نالؤق شننل ىقث قرا عم وامحمل هيلا" |[س- ج كلا اك / 00 2-0

 املوطزل ناد مرة دسمل انايلنمونمطبذلادابلش ساهل ينم ناو قدوس فن راود ١.١ كلل بسم لاقع نم طش ماوماةواهاكرقعل سا وحي محرج و وأ رقع نأكل
 طب كب نذ لواوءاهسا ىف مرشدا تش ذ لوا رسكلاو نين ىف |لا دسحإ) ثيدص لمص د[ 56 761 هعا 5

 00 0 1 فلكم رو فلسنا ويحرم م 20
 ”اراضلاو,لمووسك ا كروي يفر الفورا رثارمظني اذا نال اتقبل وو رسب لو 550ه[ ا عأ سال للا 1 ير لل يأ هاو ك6 م" هأأذ د

 هياط لك وطبان 0-4 اغاذإمقل اوأولظ أذ يللا 0بفواذ قت -_ نوكأ ةريغو ملا 0

 و ا لسا | , | لقد يقرييغن م هلوقتئنبا يفرغ طيخلاؤاه لقعتىتلا نقع ىف ثفنزحاوسلا ذقت
 و تار ثا ف لذ هد كل بأ وربجو و مسا راهببأ بيس دست اما 0 . 5 1 0 9 ١ تا | ةموتس عشر هل ادب ق الب لاشل الدو تلو نبل ةسلل -ككرلا 2م ل رام ديل مع ملا لوسللاق ت ا 0 مة 7 "0 1 ' | : 2 سر مرر ال ديلا تختقم لقذا رسام تلح ديون طوكنمل اريل ادبك اعمى رشختلا

 د . !؟رلزل برووع كوبي اونا و! تأيا تسم ةين لها ةيكم سانلا
 نا نسم رقتال محاد يا ةنيدمدارلوث هلل خا ابتلي داجد هديب نع عاو يل ايرارقا | جبسم 0 2 : 00 هما

 سررف نورار يجاودنارفلاماوا فال ما نوري ل وانو لو يلك دا ىلا 77 وما ا 2.( . مائق ١١) ظايهأ أءا لاسم للحب 9 2 ا ا امانا رهن جذي ولا نم ةةلتدللابديثلا و رت زل ارضك فقل

 1 َْت 7 0 0 دًأطيشلا والسن ايبا دايك يلاتطمل) هاي ف طعصاز نغم انالب5ر 3
 تمئرم ةذاعتسالابرما نا ىلاتلاارر'ن او م بعد دا مكي ذب لاف نر سانلنالجترصا |[ 2 1 ا ا ةلاء علل همم حر لح ين مشيالا 2
 تنام ! 0 ووعي ع 0 ا
 ذو يدب بيرل زم كحال ملا ملوث هلع د" نارشاظلالا نوال قر 0 هر ا“ لانو أم ثا. د نا |! ا واذغأ جال ميإ ©

 فمي وضل مام ذا ملة ييرتلا عر افا سب اشاملاب لن لا فري الو نانا تا 7 ُ وق ىراقجانزاوسوأ ناطيشلا نايبانت ا 00 ناو 0 نيأنل
 ا توزن بديل ش لع يكول يسوع طيس دل نأيب نأ ننس نطلب ش

 دهس! نايبلل دايز ينم يلافانعماررظا ورلو لش قداص## هادعايليلاركشمل ا هاوس ندا : , ,يرسيفم دابا 06 8 * ٠
 رار افر الا لو 3 للدم 0 اهلا ليقو ركز نيس هل ايطارب ظئلاقالا سانلاابريجا يل مرر ص وسو رمان مهرودص فرس وسو الرسارلإ نأب َُل ]والا ةراعأو

 اصواخالش ءاز ةروسلاهزب ىل ىئاعن تا بمصو ىل حرفك ! اي سسشف نا وخر لع | وسولا ا 00 يسر لك كل, نط طاولات اروع نانا |..ملو تل ذر (ىدقلا قطايف تبت قل هقول صر ره ذو قولي نعم أر ضيا ومسو نانا برات مثال باشا لانا ديان لم يدا لال لهاا ساب | | 5 يلا يبس ع ا وللا تس فام ف الملا م ل
 طاب فضول از نتقابل ل روس لذات دم زاتسلا لي نايل ايزل طاصتتعاسلاوأينم نكن ان ممبلاب تارا عبستيكمرةلولاٌةوسملعا

 رباط رص وما مؤ اوّتسم ا مدت | ةروسلا ىف ناب بهيج ء يشار ا تس ذاع سما لبو ا 5 . ا ءلاللاسضا. |. ءا . 0
 5 تي درا اكاد 0 كاكا 00 امس ديا لبقاءنوكيلاواقأيلو اف دِفواهرخ لى ضغملابختعإ سلا لف رتل

 امم خنت ىداصص يلع مد اذبل و عردرلا ةمالسو مو تازلابدوصشم ليسو ندبلا ةمالسو | مسا ذب 8 قر رمت 0 ا. ل اعتزامس ى تاي
 ل عر رورو لل دلال ل, ساوسرلا ملوك كلك | 5: هّللأ ىلعءارشلااميرصق 000 اردت محب ماون] سيشل ل وق عرش نبل

 ردصملا ىاشسر ولا ىحرل و هلم 7 | ةنصانإ ليو رمصم انالاودازوا ن“ 1 ا 00 أ 51 كل "ليلا, 0 ا 2770

 مسيل فلا لا لئطو نما يلق سودا تبا ةزلرووا [<- تو بحمل منا ننال قع 8 داذلخملا نول ميج كلام لأ عت هئار/فو مع
 الميول احلا لات فانك لة سادسا زاد |, تال لأقل ريع لا جيم لكون تاو دلو مالماوزجلا نال رول ميجا
 0 ل لا هةر ريغ ىلتملعلاولولزونلاورأرلار معلمو كا ةراغ ىلا نيا و لل صن ابريق ل صلي مال سانت ابل دلو نايبنلا ندر ىف هر ايدك ' دم نا نإ نا 5200 00

 اقارل اعت سا 2 نك اول اذا وو مب سوسو لك ذإو سنسر ريعلا لذ + يأن 5 - 7 8 ار رت

 اك لدا ب سراوتو شار ضار ىااق حاط هخو يق مووهوءازجل اى ريل م و كلم هل هالراؤلا ةداراومو حل ائىذي بولا رمتلا
 نحسب م لول لك“ يلع فولطععملا سانا ىف ىلاشلا لكو ساوسولا ىف والا للي نا 0 تاك 1 1 06 ١

 يش لابتوخالو بذل ليلى سد دوو سنيني ورسم شع. كلام ةأنعمف كا رأ ف نيو هلي يلا كاملا ز ليل نبات الارجل هيفارهالم كاهل هنالركزلاب
 هانلزلا لد امةنمح ةراشا ةروسلاهذسب نآرقلا مامي لا لذبر اغا معاشاد ملوث زال لم ظ

١ 

 رت يك الو صك ضيم ضو اغلى | عيرجخ هدمت لو لس اشيثمب باطن لذ ف اكن ش١ يي
 تك دب تار اسي تسلا موس لوك ضرع ريال لل تاكو ورزقت فلبين قا ازالظل ضارب ىا ءاسلاببردصق ل اناركاللد نافذالاع ابي
  كوليلق ا وزيك او ملا لعاب ينس ة كلا عج ايتالار م اطحلا نعم هلق عم عرتاماو ىدشا لاو لعبت ابلخ لوف "كارم تيا زيا ليوا زذارل وكيل ثسيكسلا ىوسأم عروب هسا سيما نانا ب ليبارسل كلماملاعلا نا نيا ميو لإ
 ظ بحتارل راقى ب ممل مس لعل نكي لا ةماعلا نمل وق هلم «لوتعلا ىوذ عرتومىذلا نونلا ايلا عم اب لال ور شلايلخت وتحل ىدذ مان لوقعلا ىو يكمل سال ونا ايل دعب ىل بسلم دل ف لم كاب دامت بنج

 , كنق بتتلا قر لالا مرا وقزلا يلا ىذا مد نم ةذلامل يجمل ىلا نا ىلا اشتر ىذرلوق سلما بك ننام يللا ىف الاول ةطمصلا هزي للاب لعبس ع طلال كحاب لم ىلا داما ىف با رفا
 | ف فداضيب» فمما سوا. كيروماملا ىف ىئلادرمالاب فصتناوو فلا لا تملا صو ابل رعالا تار هانا فل هلوق هلت رلام !راظنل  نؤلالليطا ةداد امد لانا يغلب لاعترتخف لحج ابطال ذنب ىبديؤك الضخ

 ا



 محا ه
 يسمح مح ذاع لل ايلا نك بساوجانبو فلاب اكل رندا فلز فورم دج ىا ملوث هل
 5 هاحادقا| ٠.. ة. رصق |١١ ٠ نأ, ىلا ١ بش بوه مادا فلام ماشياو زعم اذ صو رعوقو غرار فيك ف يتلا قعمييطعم نو ذم فاضا عال
 0 ,يارذفلل فص .عوقو ريعشسن زل أفا دكلا نبوصوم دقوا *هقلم رف هلرقلا ْ ات اللا ااا رف
 ا2ارقلنره]اهريغو ةدابعل لعةزوعمل اهل نم باطنوةريغنيحوت ني ةدابعلاينلصخف ىلإ يي 271 : 7 ل ا أ هى مااا |سوبتللويلوقكو الا قينسصقاذااءاثا دو | ةءاسل 20 لاضعن|لاوبدّمت
 ١١ ةرارعلل ناي خ1 نمر 1 300000 م: :
 ا , ص100 مهلا "رت ]اما ص 4تم «ليّشرا 39 ساب دا ل يناو صرت دارا نداف برفان ايدب ديس غنا ىا نيدملا مدي كان

 ةداف ا سبلاتتكتو ىراصنإ مهو 6 نير اضلاريغ ولو دوبل مهو مخ وضعم ريع متلصب ها 10 0
 ١ ١ ١ ١ ١١ و 1 م مال م 2 :

 |: نيس تلال ص شاملاو مجرما يلا اوصلارماعا هلل ىرابصنالوادوهياوسيل نيدتبملانا اع باع لا رة 7
 كا ١ 2 / ١ و داميلع اهب رهن د وص ىبأ عشب نإ ىلا ياشا ث نيام اريد لق ةدابعلا
 ربع بكوزمملا :02ازب رجا مادؤااسوءواص نيرهاطل ازرار يطل باص لالع ل ا حاصال
 .عاضلا وسر ضخما اوراق عريق ايلات ةديز مالو اكد اضيعبلا ةرايعوريق عب

 فو لاوعفنلا لعبد صل قالطا باب نم املا ,ىيؤيف اعلاكردصماالصرلق ةمتافلاو تايآث ابل نقلا نم تم ضع ةروسلا كك 4 7 4 7
 ا ل نيل 02 |وعرم يتاعل أر هلا
 هع لو لوالا لئن فت مر عراد جي لذانلا بألم كمال رفة طساول تسب زإ ل ةييدسل ايل زنق دما وياج لو هلل زنا لل لد ارناوى ري لل لنا كا اليخ هديز نساك ف اضل دريل فاضل نوار
 0 وي عم و ميس حم تاي عيس ةزصلا ىف اموزل اباد ابيع ارنالابلوزاا زر جف نبذ جاكلين ات لوتك رم آرقلا سساذل, تيت كم تيفا لوز روارا دزني لليط ييمملا حتاذل لسملزن للاق ة عرج ىلإ نمد لاف لإ رطلا درهم اارم اب نو هتاف مليا ىنارفرقو لالا ساب م كي دقوا قافوريكى وكلا روس احتل وقب كل ل تاو يطمح ع لعزل نا منا
 :رخلااءارص ل وتلا عباسلا ءآلاىا ةعباسلاو عادات ىتناشلا .لاقاكجتافلا نسج د لسملا تناكنلا ءلسدلا عم تاي[ جي ا ف متمنأ كن ةلمسببلاب هيف سايقللل ابل نفت ايا يشر ةمالعلل لاق ةروسلا تيينالاب تك
 افلا ة زو ةؤلصل اس ضاع لاق قيم( نربط ار اع عض غم الغ ةعباسلاف ”ر ةفيطى انما اب زوور اكلة دولا نم رس ى نكتيدل نأو ةدماو حت افلاثكال ا ىيذلاط | صاددعوا, ذي لسجل مرفأ هرشن ىلإ
 لاذ لاس ا.ىدبعل دب ينو يبان لاك يعتاد ددبن كي للا اذاد ار هت دبل اق كيرلا مدر كلا: لاا ذاد ىدبك ل خئئاضم لاقل كت لااذاد دبع ف دش لاق ل سر سدح ربعلا لاا ذاف لس اءوكربحلو سيفي ى ربك ونت
 -ارناكر اداب ل وة مرملأبسا نم سبعن كأب|لبقأم نوكيلاولوقاهرلواىف ليو اطولا رشف نيفطلا نسةلوالاطسا انغفدقو لاراب ىدجعلو ىديعلا ب لاكن يئاضلالو يربو شغل غربإلا تمن نمار مريقتسل طر ملا
 نخل دوس لفن يثاالت نا كيطعارثوصا | لائاذ لو متافيا داود ذر اهداص عفر نعد عفر اوالوارئدسقيل سفن دعشما ناو ردم بلو ةريغد بهز لاو ىرتكرل لاقاذلك ىف رمل لق بسال ناكففات
 رانخ او اشنا قمل ليسو تلعجارظفلب ةرربخربفاب ىف عدرمك/ق احتساب رابخالاوم ىذلاار نوما ارق ره لي وتلا نصا يتاوانم ىذا يان يق ىلا نورد تتسم نر سبا قتل رب ليال بدرس ربو ذر للا
 ىلع ل را للاطلاع جدادوبعلا لها نيج ئنل عا نا حا ميغم لاد قتيل سلع ءلصيوب نا نكي قج دوبعم ا ىلع ملا و ماغازيىف ىييبسل غو هاند يثلشلا امم رك دعب فمك ةروس هتان دانيال زي
 ولن اب ضوقدديعوتلا ةدارنلا دكر رو اذصو الب عروقوز اهو لذ اعل كلا لاو ىف غلا ازب سفن ةيللا لد تبا نكأب بج ىذلاو تاو ع ناكأد راو مالا سلك جكواووبحمل احا ذيع علب لادطنلىا دوبل لعل تي عشاي
 ةيذرظلاو رو مس يلقن كدعباب عت لب, اذا وال هزلي زتاؤص ل صوتوا ةدابحلا لل طرا رصاونا لولا باو ريا ولع ل ساعت دك يفم فالامر ف شام و ىلاعتدرق ناكل د ديني مارس اوبل بوق ناكل ظورك
 هال لاقي زلاوجدابؤيعؤتلاويبلالاب فودلا ودإراواوريرتوا ذا ف نالث لاقيارلالاو تاونسا لدم ىف شاورما دو اللا تبشر تسد ف ل قلحلا ذا مامادنسلا نا يفوابي دافئا ناكأذا مر ىف ديصلاتميمر لوقا ملعمادابغاب
 ل دال ةدايزلا ناف خجلا نلعلا نايا نانو مرسل د ماو قسم اهنا ىلا ةراش اما باهرض يلا ىذاىا دوي حسا نمل 6نييعلا بيز مريد يوبيسو لي اوورسكا نيرو ىقفايغلارادتبا الع دوك قر لو مسا از ىف كيرالا
 افا امامي شل دام لمراسل تش اك, ءاصالاو لقتل قطن بلا للا ل ىبالادانبرابنمدزم اوباما سؤ باليل ةدارا ىرد أل متدايندلا نر لاقي ككرلو يعل ةدايز
 "نايا ميال هلثالا لحجلا يه ظ هيف كلمال نال لكم الا نوكعيركدلاب نيدلا مي صو هر كلاب صخور ورا ىفدزجلا ندم السر مجالق ىلا نم ازرلادبع ىودد نادت ناله ثيم ءازبا لقيتو
 يفرذدقد ندلا مول مويلادإرلا نا ريد كلاس بع كم ةدإق نم هراخاا لك ريرلابب لدشماو هلل ىيلاك للا نمل ىلاوتر وقبل ىلع شتا كم ايالا جب ىل اعيش وب دقيفكا ىف فصتلاٌُ هلا اكن اوربباظلا قار متو اك اذ هريغل
 خماسي ناكل اها زل الل اذ لمالك نركن دي انك يدل [ميلاكلا نكن الدلال مالكا ليبى ذلاورصقملا نعل نايبتييقلارهوب ىف هذكدومنالا كلآم دانعب مناع دمك, ارق نو ض جيش جاد ض هي نر قلاو شمري كلما سلا
 فص راو يبلع ةريفم ريف: ذ اا ناديي بنزلا فا اّمتادك] نب فوصوموه يارارل | ءليفا ق راسا لوقلرب لوعفل ١ لزب يف ل وعش لى اعراس |ٌقارط لفظا ىف للكاؤلا محلا فاضإ نضإب ىف ىذإلاورينأ
 ذإصنلا لمتلارناواراوييلا يبطملا فصلا ةفانضامنالارف لاك لذ ورب بم فاشل او فلاب فا أرق نم ةءارقؤ ع اذ يارس ذاو لايقتسالاو للاىلتبنكل  طرشو الوحم فصلا فاض نان طقف فيقنتا ةديغميظؤلا) فول
 ىف لاوتسالاو خللا ف فورعلا وب قارطلا ةدادا يئمئيامبلا كولون اننا اذن دونه ادداشال ديلا ان دشراىا 6 ُبِقَكَسَمْلا طمع يط] درعلا بط 5125027177201 قلوس قلم زولا سلا
 ءاوقب ضيقت لل تكددعاسبلاف دا عم ةءارالا ل انها قعملامعيال للدالا قصت اكول ةطضوب ىكدعتما ضن ىدعتملا نين قرفلا ناسف انكم رت يام ىف ديسلا واذا ةمالعلا هركذامد ماللابىرعتي نإ لص او ىنضاقن لاق نابت اصيل ابؤعخ
 يله يان عر اباد مالسالا ةطدنمد نك نإرط دوا كوسم يقتسملا وراضي للمجال كب عدوك نقد اشر للسمك مقار دوورف ل[ كؤار وسط صك نتف ف مل لل سؤ ده خاتما ملسلإلع يابا نقي اكلات
 ناقل طل نبا !لاعلار مربط ورد لك نزل لبد مرحب تمعل ا نب يلا طارو مكلبسو هوطعاىزلاىدرلا لك ةدايزلا خرط تزل لبتإرل لوصول تال ل لطول مل علق ل ضال ليم دضومو نول وشي اف
 اسكن صرخ هديك رعاطا نهرا,بتلاو وبر ملاو كيلا وهاينالاممطكتسمتنل نيل ورم لوركا وجوال ل ةماقتسالا ل ةر اخ كلذ نولي نيلسلادلرصو ضن اي قنسملا علا نار اعلا ورنا ذو رب طرت طإرعل
 ادد, بيا و يعط فصولاهل رجلا و ف صولا سسك عفو لحما ناي ددو موبي ذا لل اهدار لوط رضخا مط يزين ينو تملا لع .ءامعب نزلا (لديو
 نايوزلاب اماو ميا يروضغل 1, ض ضررلوث لسن للذكر نولسلار يف ل, لي كلر ىاورضراىل ا فيض ذا فرت داب بيج الر نب ددد نيذلا ضو وسلاتوكتلألرب عزو راهفازلا لجلي كرايم !ليتسايغ

 و ةباضحعلارورتوووعسرباو سيفا نفاكذ تلا هدصادنغ اوزيل لسا درو ىداسنلاب نيل ضلاوووريلب نيتو ضخما هذ دوهرلا حدو ةركلا كك عو ىيذدبعربف رتب اطو م ايغاب مقر لهما عيل در اذ ةركا كاني فوصرلا
 ان اكن او سيقول اكو عطور ف ارب بضخلا نوتس لرتو كنك ىلا طودتي,م لوادر يئراصتلاورشخاول دعو نك وهروب لا نال راسن ل ازضلاوؤسيلا بشغل ناكااو رسما نيت اذالط فذ ىف فرغ ال متاع ىلا نبال اق ندب انا
 ملا اها نإ ملرقو ميرشقكداسض لارك/ل ال ضلا ىاصنو إيد نكمل ا وللا يضعوا نم ينل ىف يف سضغلا عرقو ةذكن بخل دوري صخبو لازنعل ىراصنل اذ امدوا,صخاو بضل ووريلافارمو؛ ضخ, نكن يفصل وماي
 هبطنولصملا ذو طعلا نمو لكوعن اللوني عرمتلا ورك ىننل !قايسىف ةفطاعلا داولا د عب دارو ةريزهال ةرصبلا لبا لاك هاب دعبامهفاريؤرعا كج فركأ ةر رص اهنوللاناالا ما ومو نيبو كل للوقوع و هيك ى بانا نا 1 را ل الار

 + باتكلاما ةرنعو با وبمل يملعا هثذاو رطارمال ربطت ارم نربا بدي لو ىيتضفاطلا راغب بيرن فصودوصقلا ناب والا خد عروب امب عورتا ارا

3 
 طالجلا مقروت هبطرسك يطتسن لهاولأةورومثإل وروفن أكو لبد ىف تعبط ف انياالجلازع ل دسقو الج عال رعورنعاولت ذ| لقرلعلا لها ثيارامل :غطصا نيذلا ةدأب قعااسو رجلا
 :.أيوةقبأسلا تأروبطلا نع از يشاوحتو ةعارطلاو ةريكلازحو يصله نم سنبل ءايدؤ شمل سيل هراو نيرظانل ]مسي ثيحبىاذ هال مالا فر ُثعرشون هلل ال ىقيفتاو تلقوا امي
 هزليش-ىرداق قشحى رنبشقت: لمجتشر وف ا شملا و ءارلعلامدأخ هرظنلا ناعماوةءلاطملا دعب نوظانلا لع ظتس
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